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 برعملا ةمدقم

 اذه ناونعل ةفدارملا وأ ةلئامملا نيوانعلا تاذ بتكلا ىه ةريثك
 ةداعسلا هل لمحت اهنأب ئراقلل ىحوت نأ كشوت ىتلاو ٠ باتكلا
 هتالكشم ةفاكل الولح اهتاحفص ىف ىوطتو « اهتايط نيب
 باتكلا اذه ناونع نأ , ُئراقلا اهيأ لوقلا كقدصأو ... هباعصو
 « لبق نم هفلّوم تفرع امف « هيلع ىلابقإ ىف رشابلا ببسلا ناك
 هباتك ناونع هيلإ ىنبذج امنإو . كلذ لبق اًئيش هل تأرق امو
 رس ىلإ قفو نوكي نأ يسع تلقف ( 106 عهرب ام طء طقصمال )

 انم لهو ... اهبالتجا ىلإ هب 'لسوتي وأ ةداعسلا بلتجي ديدج
 : ! ؟ اهرثأ ىف دجي الو ةداعسلا نع ثحبي ال نم

 « ىتيغب دجأ ملف فلؤملا نع ايش تأرقو 2« باتكلا تأرقو
 ام ىلإ درو « ميلسلا ريكفتلا ةداج ىلإ ىندر اًئيش تدجو امنإو
 نأ كلذ ... باتكلا ناونعب ىئاشتنا تاظحل ىف ىنع باغ ناك
 « كسفن كل هبلجت امنإو « جراخلا نم كيتأي ال يش ةداعسلا

 « كسفن كل رهظي لجر « اًمح ةداعسلا قيرط كل نيبي نم ريخو
 دقف كسفن تفرع ىتمو « اًمح اًمهف اهمهف ىلإ كجردتسيو
 . ةاغتبملا ةداعسلا ىلإ اهب حنجت فيك تفرع

 كسفن مهف ىلإ كل اًدشرمو اًيداهو اًحصان اًريخ دجت نلو
 « ةنهم ىسفنلا ليلحتلا هذاختا ةيملعلا هتالهّوم ىلإ عمج لجر نم
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 « دلوج سنرول » باتكلا اذه فلؤمو . اليوط اًنمز اهيف خلسو

 هتايح سرك ٠ نموملا ىكيرمأ 0: دلوملا ىدنك «(ةموبنعع عماتأاك »

 مهرصبيو « مهسفنأ قئاقح ىلع سانلا علطيل اًماع نيرشعو فين ذنم
 كلذل هتلهأو « ةاهتشملا ةداعسلاو مهنود الئاح فقت ىتلا تابقعلاب
 ىف جرخت دقف .. ةددعتملا ةيملعلا هتاجردو « ةليوطلا هتسارد

 رقتسا املف « اكيرمأ ىلإ هلاقتنا لبق ادنكب « ليجكام » ةعماج
 ع « ماهدرون » ةعماج ىف سفنلا ملع سرد « ةريخألا هذه ىف

 كرويوين دهعم يف مث « ةيعامتجالا ةمدخلل كرويوين ةسردم ىف مث
 ةيلقعلا ضارمألل ىموكحلا ىفشتسملا ىف مث « ىسفنلا ليلحتلل
 « كرويوين ةنيدم ىف اًرقتسم ١1917 ماع ذنم لازامو « نتاهنام ةيالوب
 . ىسفنلا ليلحتلا ةنهم اًسرامم

 بولسألا ىلإ اذه هباتك ىف حنجي ال كلذ مغرب فلؤملا نأ ىَلَع
 ! تنأ .. هباتك ىف هدئار ناك امنإو « ىملعلا ديقعتلا ىلإ وأ « ىنفلا
 « ىنف ريرقت هكا علي مف ؛ اًيملع انمي عضي نأ لواحي مل هنإ

 لهس مهفلا روسيم اًثيدح كيلإ ثدحتلا ىف ذخأي وه امنإ

 دنع اًفقاو « ةفلتخملا رمعلا تارتف نيب كب القنتم « باعيتسالا
 لك ىف ةداعسلا قيرط نع ةديحلل ةفلتخملا رداصملا انيبم « اهتازيمم

 . مالسو نامأ ىف اهزايتجال لبسلا ريخب اًحصان ؛ اهنم

 ضرعي ذإ وه لب « بسحو اًدرف كفصوب كئدحي ال وهو
 برو ايو اًجوز كفصوب كئدحي ؛ رمعلا لحارم نم رم ام كعم
 ةداعسلا ىهو .. هفدهو هدئار ةداعسلا ؛ لاح لك ىف العاج ؛ ةرسأ
 . اهيلإ قيرطلا ىلع ءوضلا باتكلا اذه ىقلي نأ اًصلخم وجرأ ىتلا

 ىدايزلا معنملا دبع



 فلؤملا ةمدقم

 اًموي ىل لاق ؟ ةعماجلاب اًبلاط تنك نيح « ليوط تقو ذنم

 « ادبأ اًنوسليف ودغت نأ كنإ .. « دلوج رتسم » : ةفسلفلا ذاتسأ

 ىذاتسا ناكو .. ! رومالل « ىعيبطلا هجولا » امئاد لهاجتت كناف

 رمألا ةقيقح يف هنكلو « موللا ىلع بصي نأ كلذب ديري بيطلا

 لك هب سيقأ نأ نيحلا كلذ ذنم تلواح سايقمب ىندوزي ناك

 ىلع موقي هنأ مغرب ٠ باتكلا اذهو . بتكأ ام لكو لوقأ ام

 ةلواحم هسفن تقولا ىف هنأ الإ « ةيصخشلا ىتادقتعمو ىبراجت

 بلاق ىف اهبصو « سفنلا ملع ءىدابل « ىعيبطلا هجولا » ةجلاعمل

 ىفضت ىتلا فواخملا نم كسفن ريرحت ىلع كتنواعم اًددهتسم ىلمع
 . اهنع كانغأ ناك ام ةلعتفم ةساعت كيلع

 كيندي اًقيفوت ةلواحلا هذه يف تقفو نوكأ نأ هوجرأ ام لكو

 . دوشنملا ضرغلا نم

 دلوج سنئرول



 لوالارسفتل

 ليبسلا كلل ريني ملعلا

 انمظعم اهاناع < اهتيناع ىتلا تاصغنملا نع لواستأ تسلو
 وأ - كنأ ليختأ تسلو « ال « كتايح نم ىرخأ وأ ةرتف ىف -
 , ءادوس تاعاس نم امامت تلخ ةايح تشع دق - سائلا نم كريغ

 دعب اًرهشو « ماع دعب اًماع « ماع هجوب كتايح نع لءاستأ امنإو
 وه ىذلا ءاضرلاب روعشلا كيلإ لمحت له : موي دعب اًمويو « رهش

 عتمتست له ؟راذقألا هيب ىتات ال عوضخللاو لاثتمالا درجم نم رثكأ

 لمأ ىلع اًدمتعم رضاحلا لمتحت كنأ ما ؟ ةظحللا هذه ىف « ةايجلاب

 امدنع ١ وأ . « ربكت امدنع ١ .. لبقتسملا كل هققحي نأ وجرت

 كيتاوي املدنع موا . جوزتت امدنع دوا - كلاوحا نسحتت

 انملاع نم لضفأ ملاع ىلإ لقتنت امدنع » امبر وأ .. « ظحلا
 ! ؟ « ىويندلا

 نآلا اهسحت ىتلا ةداعسلا نأب بيجتف ىرامت نأ ىسعو
 تسل كنأب كميلست نإف . « لوقعملا دودح ىف » وأ « ةطسوتم 2

 ىفوأ كلمع ىف ءاوس « اًممجان » تسل كنأ كل ىنعي دق اًديعس
 ىنكلو « ةناهملاو ةلذلاب كرعشيام ميلستلا اذه يف نوكي دقو « كجاوز
 فقوتت نأ هوجرأ ام لك لب « باوجلا ىلع ىنعلطت نأ كيلع متحأ ال
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 نك ا حا ل

 ىفللاب ترج نكي 1
 بناج تاذ اهناب فصوت نأ نكمي لق سانلا عم ىبراجتو

 سانلا ىتأي 7 ةنهم تلواز « ةجضانلا ىتايح ره ىلعف . دحاو

 مهجهابم ال مهحارتأو مهبعاتم مهيديأ نيب اوضفنيل اهبايرأ ىلإ

 : مهحارفاو

 . رخخآ وأ ُئش مهيلع صغني ناك « اًررقت مهب تلصت تأ نم لكف

 مهروصق مهلؤي وا محل مهئابا مهف ف مدع مهيلع صغني تانبلاو ا

 تاج-وزلاو ع جاوزالاو 5 ةايحا عتم صاالخمتسا نع مهسفنأ مه

 د ل ا ريدقت ا

 . ىهتت 0 ةيلزمل ءابعألا نهرجضت توبا 59 1 -

 ناك لهف نا م )0 4 ىف ميلمأ ةبيخ 0 0

 0 ل 3 ا
 ةداعسلا دقتفت كنأ فرعت ال دق

 مهلثمو . ءاضرلا نم ديزمب مهيتأت نأ ةايحلا عسو ىف نأ طق اوكردي

 ماع كلسنم اهسرامي حرب ام ىتلا ىسفنلا ليلحتلا ةنهم ىلإ فلؤملا ريشي )١(

 .2 ال



 م

 نإ » : تباجأف ىه ةديعسأ تايب يتلا ىقشلا ةجوز لثم اذه يف

 هلغش ىذلا لامعألا لجر لثم وأ .. ! « ءارفلا نم نيفطعم ىدل

 ةصلخملا ةجوزلا لثم وأ .. ! ةداعسلا نم هفقوم ريدقت نع لاما عمج

 نأ نسسحار ! ةنايخلا نم برض ةساعتلاب اهحيرصت نأ لكع ذم

 مهنكلو ةنساسألا ”ةدافسلا تاموقم مهزوعت سانلا نم نييالم ةمث

 . مهمامتها اهيلإ دحأ بذتجي ىتح ةقيقحلا هذه ىلع نوفقي ال

 ءاقل لوأ ىف يل تحرص دقل . الثم « ك م ةسنالا ذخ

  عادصلا تابون نم اًريثك تناع اهنأو « جازملا ةداح اهنأب اننيب

 لامجالا هجوب اهنكلو ؛ بارشلا ىف اين فرست امير اهنأو

 ليلحتلا ءدب نم ليوط تقو ىضم لبقو . ةيضار ةايح ايحت
 « بارشلا ىف اهتيغر تلحمضاو « عادصلا تابون تعنتما ىسفنلا
 انك - بارشلاو عادصلا - نيلماعلا نيذه نأ كردت تأدبو
 تفك مث نمو اهايحت ىتلا ةايحلل اهتقمو « اهتساعت ىلع اًرمر
 . ةايحلاب عتمتست تادبو اهسفن بيذعت نع

 ! ةقامحلا نم بناج ىلع تناك (ك) ةسنألا نأ نظت كلعلو
 تفاهتلا نوبسحيو « اًيفطاع اًوغَل ةداعسلا نونظي نيذلا مه نوريثكف
 دقتفي ىذلا صخشلا وه يقانألا نكلو . ةينانألا نم اًيرض اهيلع
 نأ الو «٠ مهدعسي وأ سانلا عفني نأ عيطتسي ال هنإف ةداعسلا

 . هلمع هيف هثعبي نأ ىغبي ىذلا ءاضرلاب معني

 اهعسو دقو 2 لاثملا ةردان ةيقيسوم ةبهوم »2 سيل 2« ةاتفلل ناك

 نكلو . مهيلجعإو داقنلا ءانث بسكت نأ ةرشع ةعبارلا ىف ىهو
 ةعاطلا ىلع هءانبأ ُئشني ب نأ الإ | مه نم هل نكي ١ اهابأ « ى » ىضاقلا



 ىلع اهئانبأ ثح الإ مه نم اهل نكي مل هتجوز نأ اك « ريقوتلاو

 تقو نم يشب « ىسيب » ةاتفلل حمسي نكي ملو . حومطلاو كدجعلا

 رفوتي ام قفنت نأب رمُؤت تناك امنإو « هيفرتلا نم ُئشب الو « غارفل
 ترمضا مث نمو « 'يقيسوملا ىلع بردتلا ىف ةساردلا تقو نم اهل

 ( اهتادلل ةحاتملا جهابملا اهمرحت تناك اهنال اميظع اتقم ىقيسوملل

 تناكو . متاقلا ةرسالا وج نم اهل اصلخم هيف تأر اهنكلو « اّيح

 تفك اهنأ نع الضف يسفنلا ضرملا نثارب نيب تعقو نأ ةجيتتلا

 نادقتعي « ىسيب » ادلاو ناك دقل . ةيقيسوملا اهتبهوم ةيمنت نع

 اناك امهنكلو ةيناثألا نم ةيلاخ امهئانبأ لايح امهتافرصت نأ
 ءوس نع ةمجانلا ةينانألا ليلد الإ كلت امهتافرصت امف .. نيمهاو
 . ةايحلا ىف ةداعسلا نفل امهمهف

 ءادعسلا ميش نم راثيالا

 صخشلاف « سانلا عفنب سانلا قلخأ مه ءادعسلا نأ بسحأو
 سانلا نم هريغ راعشإ يف اًمئاد ءاضرلا دجي ةداعسلا دقتفا ىذلا

 . مهرودب ءاسعت مهنأب - هنم ىعو ريغ ىف ولو -

 اهيف هكراش املك هتعتم دادزتف هتايحب عتمتسملا ديعسلا لجرلا امأ
 اًدهشم وأ « ةفيرط « ةتكن » كرورس ثعبم ناك ءاوسو . ىانلا

 كريغل « ةتكنلا » ىورت ىتح لمتكي ال كرورس نإف « اًبالخ اًيعيبط
 ام وأ . بالخلا دهشملا كعم لمأتيل كريغ بحصت وأ « سائلا نم

 ةداعسلا عشت ال تاذلا نإ » : نيزربملا سفنلا ملع ءابطأ دحأ لاق
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 ةداعسلاب قفدتت كلانهف « اهنم ضئاف اهيدل ناك اذإ الإ اهوح نميف
 اهادع نم اهب رمغتو « .

 « نيفلتخم نيصخشل اذحاو ىنعم لمحت ال ء بحلاك ةداعسلاو

 ىبأر ىفو . ءاوسلا ىلع عيمجلا هنع ىضري افيرعت ا دجت ناو
 حجرت اهنم لك « ةبقاعتم براجتب عاتمتسالا ىف نمكت ةداعسلا نأ

 . ملألا ةفك ىلع رورسلا ةفك هيف

 كسفن لخاد نم ىتأت ةداعسلا

 بانطإ ىف اهتجلاعو « عجارملا اهيلع تعمجأ ,ىتلا قئاقحلا نمو
 ( معن ٠ . سفنلا لخاد نم ىتأت ةداعسلا نأ « للملا ىلع ثعبب

 عجرم لعلو ! هنايبت ىف عجارملا تقفخأام اذه ؟ فيك نكلو
 انادي ديعب ريغ دهع ىلإ لظ « « لقعلا م نأ ىلإ قافخإلا اذه

 + لايجتلا ةلرحلا ب تنارجسملاب :لقعلا أ دقل « معنو . الوهجم اقام
 نب اننكمو +: ءاذغ :ءارخسعلا نإ جرخأو « راهنألا ىرجم ريغو
 ؛ ءاضفلا زاوجأ ىفو ؛ هحطس ىلعو « رحبلا فوج ىف لقنتلا
 بناجلا امأ ! بسحو لقعلا نم اليئض اًيئاج الإ نكي مل اذه نكلو
 نم ءرملا نيكمتب ةداعسلا بالتجا هتمهم ىذلا لقعلا نم ربكألا
 هفورظو هسفن نيب لب « ةيرشبلا ىف هناوخإ نيبو هسفن نيب ةمءالملا
 . بيرق دهع ىلإ الوهجم لظ دقف -ةصاخلا

 ىملعلا قيرطلا
 . اًضرع - تافاشتكالا رثكأ ءىجت اك - لقعلا فاشتكا ءاجو

 ةفداصم « ىوسمنلا بيبطلا « ديورف دنومجيس » هيلع عقو دقف

 عاطتساو . اهجالع قرطو ةيلقعلا ضارمألا بابسأ نع هثحب لالخ
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 ىذلا وه الوقع نم اًدحاو اًراشعم نأ ناهربلاب تبثي نأ ديورف
 راشعألا ةعستلا امأ « ءانع ريغب هيف رودي ام ىلع فرعتلا نكمي
 ناضحأ ىف نوفدملا يجلثلا لبجلا نم ربكألا بناجلاب هبشأف ةيقابلا

 اهيلع قلطأ ىتلا - لقعلا نم ةملظملا ةقطنملا هذه ىفو . ءلملا
 وأ ©« « ىعواللا » وأ « « نطابلا لقعلا » مسأ ديورف

 قافخالا ىلإ انب ودحت ىتلا بابسألا نمكت - « روعشاللا د
 ىهو « نيرخآلاو انسفنأ نيب ةمءالملاو « انتايناكمإ ةيمنت ىف
 . انقامعأ ىف نمكتو « انعم تدلو ةردقم

 ضصتلا نم ةليلس ةرسأ :نقوص*+ «ياتككلا "اذه قاس قلو
 شنالب » ةسنالا ةصق ىف ىرأ ىنكلو « لوقلا اذه ىلع اليلدت

 + فلسا: هله“ ةينط . ةيادن 34 قاف

 نم ةثلاثلا ةقلحلا فصتنم ىلإ اهوصو مغرب - « شنالب » تلظ

 ةنبا ةرضن ىف ودبتل ىتح « اهتيبذاجو اهلامجب ةظفتم - اهرمع
 دقف « اهلمع نم بيط لخد ىلع لصحت تناك اهنأ مغربو نيرشعلا
 اًدعتبم ىطخلا ثحي جاوزلا راطق نأ كردتو « ةدحولا رعشتست تأدب
 ةدع اهتبوطخ تدقع لب « جاوزلا ىف اهريكفت لاطتسا دقلو . اهنع

 « قافخالا ىلإ ةرم لك ىف ىهتنت تناك ةبوطخلا نكلو « تارم
 لاجنرلا :تسنا .ننيل اهبيطخ نأ ره + قلالي و ةيدبت ادحاو* تيبشل
 ال « ءاسن ريز اهابأ نأ ىسفنلا ليلحتلا قايس ىف حضتا مث ! اهل
 . ةلفط تلازام ىهو اهمأ رجه دقو « ةجوز عم ماقم هل رقتسي
 ىلع اًعيمج اوسيل لاجرلا نأ كردت تناك « شنالب » نأ حيحصو

 ةنيفدلا ةبغرلاو « لاجرلا نم (ىعاواللا) سجوتلا نكلو ءاهيبأ ةلكاش
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 اهيبأ نم اهتعرجت يتلا سأكلا لثم مهعيرجتو « مهنم ماقتنالا ىف ,
 مو . ةريخألا ةظحللا ىف اهباطخ نع لاصفنالا ىلإ اهئاعفدي انك
 لالخ الإ اهتافرصت ىف مكحتت ىتلا لماوعلا ىلع « شنالب » فقت

 ىعولا زيح ىلإ ىعاواللا لماعلا اذه جرخْأ ىذلا « ىسفنلا ليلحتلا ,
 ءاقشلاو قلقلا ًاشنم ىف ةرئاح اًنمز تلظ نأ دعب « شنالب » هتكردأت (

 اهسفن ةليخد ىف اهرعشتست ىتلا ةساعتلاو .
 د اخ *

 ىكيمانيدلا سفنلا ملع

 فاشتكا ىلإ ىدتها دق « ديورف » نأ نوفرعي ءارقلا رثكأ لعلو
 ريثكلا درواس ىذلا 4 ىسفنلا ليلحتلا قيرط نم « نطابلا لقعلا 2(

 ديدج نول نع هتاسارد ةنرقسأ دقو ٠ باتكلا اذه قايس ىف هنع

 0 ىكيمانيدلا سفنلا ملع » مساب فرعي سفنلا ملع نم

 ؛ انتافرصتو انتاساسحإ اهيلع موقت ىتلا عفاودلا جلاعي هنأل مورطماموز
 كلذ لاثم . اهدحو تافرصتلاو تاساسحالا جلاعي نا نم الدب

 جاوزألا نم ةئاملا ىف مك » : لأسي ال « ىكيمانيدلا سفنلا ملع » نأ
 2« « نوصلخي ال اذال » : لاس امنإو « مهتاجوزل نوصلخي ال

 - الوأ دارفألاب اًينعم ىسفنلا ليلحتلا ماد ام -هةقدلا هجو ىلع وأ

 موت » زفحيو « هتجوز عادخ ىلإ « ثيمس نوج » عفدي ىذلا ام
 1 ؟ هتجوزل هصالخإ ىلع ءاقبلا ىلإ « زنوج

 ىلإ لصن ؛« 2 ةيلقعلا مفاودلا ةشقانم ىلإ لسرتسن نأ لبق « انعدو

 ريغب فيرعتلا اذه ىلإ لصن نأ انتعاطتسا ىفو . هتاذ لقعلل فيرعت

 : اليوط ائمز تمادتسا ىتلا ةيفسلفلا تاشقانملا ىف ضوخلا ىلإ ةجاح
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 رظن ةهجو نم وأ « ثيدحلا سفنلا ملع رظن ةهجو نم « لقعلا نإ
 مسجلا فئاظو نم ةضماغ ةفيظو ام دح ىلإ لاز ام ؛ ىناسفنلا بطلا

 امنإو ١ مسجلا نم نيعم ناكم ىف زكرتت ال ةفيظو ىهو « ىناسنإلا
 ؛ نيعم ضرغ ىلإ لوصولل « ةدحوك « صخشلا دعاست نأ اهتمهم
 املو . هتابغرو هتاجاح ءاضرإو « ةئيبلا نيبو هسفن نيب ةمءالملا وه

 الو « ءاضرلا انيصأ اذإ هرعشتسن ىذلا ساسحالا وه رورسلا ناك

 نكمي اذهلف « رورسلا نم تاقلحلا ةلصتم ةلسلس ةداعسلا تناك

 عقي ىذلا ىناسنالا نايكلا نم بناجلا كلذ »وه لقعلا نأب لوقلا

 ىنعمف « ةداعسلا اندقتفا اذإف « ةداعسلا قيرط ىلإ انداشرإ ءبع هيلع

 . ىغبني ا5 هتفيظو ىدؤي ال لقعلا نأ اذه

 ءادأ ىف قفخي امنإ لقعلا نأ يكيمانيدلا سفنلا ملع تبثأ دقو
 عفادلا اذهو « ناسنإلا ةذارإ نع جراح عفادب هجضن لافت اذإ هتفيظو

 تدقتفا دق تنك اذإ « رخأ ىنعمب وأ . فوخلا : رمألا ًادبم ىف وه

 كجضن ناك اذإو « امامت لمتكي مل كجضن نأل كلذف « ةداعسلا

 جضنلا ةلحرم غلبت نأ « فاخت » كنأل كلذف « امامت لمتكي مل

 وش الا ةيصل

 ةريصبلا ذافن

 وأ « ةيقلخلا لئاضفلا ىلع وأ « ناميالا ىلع دمتعت ال ةداعسلاو

 تهت انكلو# اهززعت دق اهلك هذه نأ ولو ةلئاطلا ةورثلا ىلع

 ذافن » سفنلا انا هيمسي م تن مهفلا » قيرط نع ةداعسلا

 6 ىرت م كنأل « ديرتام ىلع لصحت تنأف . (آمكاعطغ) « ةريصبلا

 قمعأ نوكت نأ ىغبني « ةيؤرلا » هذه نكلو . هيلع لصحت فيك
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 ىه ىتلا كفطاوع ىلإ ذفنت نأ ىغبني اهنإ لقعلا مهفلا درجم نم
 ءاكذلا دح دنع فقت نأ ال - كدوجول ةعفادلا ةوقلا ةقيقحلا ىف

 ! كنع ةقيقحلا بجحل مدختسي ام اًريثك ىذلا

 نيجس لوُأ كل قوسي نأ ىسعف « اًنجس ترز كنأ ولو
 تنأ كل رطخت مل امبرو « لدجلا لبقت ال اًججح هفداصت
 نظت دقو « ىدجتال ةميرجلا نأ ىلع اللدم « لبق نم لاي
 ةةرييعت ذفن هارتأ ٠ نكلو « اهيف دقتعيو ججحلا هذهب نوي هنأب

 تبثتلا نكميال رمأ اذه ؟ اهتحصب نماف « ججحلا هذه ىلإ
 ! ديدج نم ةيرحلا ىلإ نيجسلا جرخي ىتح هنم

 وه هلعفت نأ ىغبني ةبني ام لكف هيغ نع اًريكس عورت نأ تكش اذإو

 ةينقولا ةعتملا نأ ىهو « ةعقاولا ةقيقحلا ىلإ « هتريصبي ذفني » هلعجت نأ

 هتحص نم بارشلا هاضاقتي ام ىواست ال بارشلا نم اهينجي ىتلا

 هفرعت امه رثكأ هفرعي امبرو « افلس اذه فرعي - اًيلقع - هلعلو هلامو
 مل ةبرجتلا نألف بارشلا ىف « كلذ مغرب « ىضم نإ هنكلو « تنأ
 . اًيفطاع ةقيقحلا هذه كردي هلعجت

 ةقيقحلا هجاوت نأ الوأ يغبني ءايشألا ىلإ كتريصبب ذفنت ىكلو
 يعست ىذلا ملاعلاب ةقلعتملا ةقيقحلا ىأا) ىجراخلا : اهيهجوب

 كتاساسحإ ةقيقح ىأ) ىلخادلاو (ءاضرلا ىلع لوصحلا ىلإ هطيحم ىف
 باتكلا اذه ىف « ةقيقحلا » ةملك مدختسأ فوسو (كتابغرو
 رظنت ىتلا ةقيرطلا نع كلذب ةزيمتم ىه اك ءايشألا اهنأ ىنعمب

 . نوكت نأ اهديرت ا وأ اهيلإ اهب
 انسفنأ فييكتو « ةقيفحلا ةهجاوم نود نالوحت ناتبقع ةمثو
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 ةعبطنملا ةطولغملا راكفألا ىه ةيناثلاو « لهجلا ىه ىلوألا : اهل اًعبت
 لوطُأو قمعأ ةلوفطلا راكفأف . ةصاخ ةلوفطلا دهع ذنم انناهذأ ىف
 راكفألا هذه تناك اذإف . دعب اميف اهبستكن ىتلا كلت نم اًرمع
 ةبقعلا تأشن - ءىطخم وهام اهنم نأ بير الو - ةيطخم لوألا

 ضورفملاو . ءىطاخ هاجتا ىلإ هب ديحت وأ « ىفطاعلا انومن قوعت يتلا
 ىلع هراكفأ لدعي نأ هعسو جضنلا ةلحرم ءرملا براق املك هنأ
 نيلقألا نأ ثدحي ىذلا نكلو « ةفرعملا نم هلوصحمو هبراجت ساسأ
 . اهمظعم وأ لاوحألا عيمج ىف مهئاطخأب نوعفتتي نيذلا مه اًدج

 ! اضيرم نوكي نأ هيلع متحت ىذلا لجرلا

 هب تداح ىذلا لجرلل بيط جذومنأ « موت » يقيدص لعلو

 قيرط نع « هتلوفط ذنم هنهذ ىف تعبطنا ىتلا ةطولغملا راكفألا
 لاؤسلا اذه نم بجعل « ءاقشلا رعشتسي اذامل هتلأس كنأ ولف . ةداعسلا

 هتلفي ال ىذلا وهو اًديعس نوكي نأ نكمي فيكف ! « فيخسلا »

 مئادلا هيضربر « موت » ىقيدص ءاقش ناف « كلذ مغربو ؟ اًدبأ ضرما

 وهو همأ تيفوت دقف . هنهذ يف تعبطنا ةئطاخ ةركفل ةجيتن الإ اسيل

 مغرب هتقشنت تلوت ىتلا ىه « ىرخأ ةأرما نم هوبأ جوزتو ؛ لفط
 « موت » نهذ ىف خسر مث نمو . ارهج هركلا اذه اهئادبإو هل اههرك
 جاوب لا ناعبلا تر يف او هيك اكمل دبا صحت هنأ
 مرت دمع جل نمو ةيبلاك نالبقم ىأ نم بحلا ىلع لوصحلا ريغب

 « همولي نأ اًدحأ نإف ! طرا ةعايطسمابب يسن لع بلا قاد لع

 . ! اضيرم مادام هسفن ىف همامتها زكر اذإ « قيقحتلا ىلع

 هكاردإو « موت » حضن نود لاح ىذلا لماعلا نأ كشالو



 لمآ

 : ةعقاولا ةقيقحلا ةهجاوم نم فوخلا وه ةئطاخلا هراكفأ بابسأ
 نم هفوحن وه بحلا ىلع لوصحلا ةلواحم نع هعنم ام نأ ىهو
 هتركنأف بحلا بلط نيح « اًريغص اهاناع ىتلا ةميلألا ةبرجتلا راركت
 1 هيبأ ةأرفا هيلع

 ةجيتن سفنلا ىف سرغت فواخملا نأ يسفنلا ليلحتلا ةبلط دقتعيو

 هجن نود: ةملنملا هذه تلاعع ىنلا صخشلا نأو « ةييعم ةمداضل
 . ةمدصلا هذه هنك ىلع فقو ىتم جضنلا قيرط ىف ىضمي نأ هعسي
 « الثم لفطلا مأ ةافوك » ءانثتسا ةعضب ادع اميف هنأ مويلا ملعن اننكلو
 ىفطاعلا هنيوكن ةعيبط ىلع لفطلا سفن ىف ةنيعم ةمدص ريثأت فقوتي

 . اصوصخ هيدلاو هاجت هساسحإ ىلعو

 01ه نداعممزو ةلفقملا نك امألا نم اضم افوح ىزاعي « نوج » ناك

 « نوج »م ناك دقو « قافنألا تاراطقو دعاصملا بنجت هيلع متح
 هيف هتسبح ىذلا مويلا كلذ وه . فوخلا اذه أشنم نأ سحي
 عرسأ امف « نايسنلا ةريثك تناكو ؛ سبالملا (بالود) ىف همأ

 كشوي نوج تفلأ تداع املف اهنأش ضعبل تجرخو هتيسن ام

 نأل ةيفاك « ةمدصلا » هذه لثم نأ مغربو .. اقانتخا توملا ىلع
 نكي مل عقاولا ىف هفوخ نأ الإ نوج نهذ ىف اًيقاب اًرثأ عبطت
 رادقم ىف هكش ىلع ابصنم ناك لب ؛ ةمدصلا هصيرع اع
 هتسبح نأ دعب هل اهئايسن هززع ىذلا كشلا كلذ « هل همأ بح
 همأ بح ىلإ انئمطم ناك نوج نأ ولو ! سباللا بالود ىف
 « هتيسن » اهنأ ىهو ةعقاولا ةقيقحلا نكلو هتيسن اهنأ ىسنل « هل
 اهل اهي :نفا هك. ةوقو: 'اًيفابا ارثأ "هنا ىف .ثككرت



 ةعبطنملا ةقطاخلا راكفألا ةيمهأب ذخألا ىلإ لايم ينإف مث نمو
 . ةيدرفلا تامدصلا ةيمهأب ذخألا نم رثكأ ماع هجوب نهذلا ىف

 تسيل انما قرف لوألا لعبا "نم اجرت ةلؤهست نأ" لع
 اميف ةئطاخلا راكفألا حيحصت نع انزجبع نع ةلوكسملا اهدحو

 ةفطاخلا راكفألا هذه نأ كلذ ىلع ديزي لب « انروطت لحارم نم لي
 ىلع اهربتخن نأ انتعاطتسا يف دعي ملو « ةيعاو ال تحبصأ دق

 . ةجضانلا انبراجت ءوض

 لامتحالا ىلع هتردقم قوفي اّنَأ ىناع اذإ ناسنالا نأ ظحالملاو
 دوعي ال ثيحب « ءامغالا وه ةلاحلا هذه ىف ىعيبطلا لعفلا در نإف
 اهسفن ةيلآلا نأ ديورف تبثأ كلذكو « اقالطإ ملألب رعشي ءرملا
 دقو « فطاوعلاو تاساسحالا نع ْئشانلا ملألا ةلاح يف ثدحت
 نوج نأ كلذ لاثم 2ةمتههونمو تبكلا مسأ ةيلالا هذه لع قلطأ

 اهبح دقفي نأ نم ىغاطلا هفوح عفادب همأ ىلع هتمقن « تبك »

 نمو - بالودلا نم هفوخ لحأ مث ! ةمقنلا هذه ىدبأ ول اقالطإ
 اذه ردصم « ىسن » ىتح « ةمقنلا هذه لحم هب هركذيام لك

 18 فكل دو قا مات فوخلا

 نطابلا لقعلا

 ةريبك ةعومجم نزتخي ناسنإلا نأ ىسفنلا ليلحتلا رهظأ دقلو
 اهماليإ ةجييتت تتبك ىتلا « زفاوحلاو تايركذلاو فطاوعلا نم

 ىعولا زيح ىلإ رهظت نأ نكميال تانوزخملا هذه نأو . سفنلل
 . ىجراخ لماع نم اهروهظل دبال لب « ةدارإلا وأ ةبغرلا عفادب
 تابغرلاو تاساسحالا هذه ىلع لمتشي يذلا لقعلا نم بناجلا امأو

)0 
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 « ىعاواللا » وأ نطابلا لقعلا وهف ةنيفدلا لامآلاو «٠ تايركذلاو

 انكولس ىلع ةرطيس رثكألاو « لقعلا نم ربكألا بناجلا وهو
 . هيف روديام فرعن ىذلا ىعاولا لقعلا نم 00

 ال لعف در وهو (1 مم: عوكتمم) تبكلا نيب طلخن نأ ىغبني خي الو

 ةيدارالا ةرطيسلا وهو (5نممءعوولمم) حبكلا نيبو هيلع ةدا 07 ناطلس

 ىلع ءاقبإ « كلظيغ تمتكو كسيئر كراثأ اذإف . انلويمو انتابغر ىلع
 اذإ امأ « كتفطاع ىلع كسفنب هتضرف ىدارإ حبك اذهف « كلمع
 كردت نأ عيطتست نل كنإف « كسيئر وحن ةنيعم ةفطاع تبكت تنك
 . دسحلا وأ ضغبلا وأ بحلا تناك ءاوس ديدحتلا هجو ىلع اههنك

 تاساسحالا ىلع لمتشي نطاب لقع ناسنإ لكل ناك الو
 دح ىلإ « ىناعي نأب اًقيلخ انم لك ناك اذهل « ةتوبكملا تابغرلاو
 هاجتا ىف هعفدت ىتلا ةيعاولا تابغرلاو لامآلا نيب اعارص « ام
 . داضم هاجتا ىف هعفدت ىتلا ةتوبكملا تاساسحالا نيبو « نيعم
 اذه ىف ءابه ددبتي انطاشن نم اًريبك اًناج نأ اهيعنال ىتلا ةقيقحلاو
 نم الدب « نحن ثيح انيقبي « عارصلا اذهب انلاغشنا نأو )2 عاارصلا

 انرثكأ نأ ىف ببسلا وه اذهو « ىفطاعلا جضنلا قيرط ىف مدقتن نأ

 . ىغبني امم ةداعس لقأ
  عارصلا اذه ةلكشم لحت نأ وه « ةداعسلا ىلإ كقيرطف نذإو

 فقوملا اذه ذختت نأو « اهتالع ىلع اهلبقتو كسفن كسفن فشكتست نأب
 كعسي نلف « كسفن فرعت مل ام كنأ كلذ . سانلا لايح هسفن

 . نيرخآلا نيبو كسفن نيب مثالت نأ

 صقنلا بكرم
 « رلدأ ديرفلا » روتكدلا ةيرظن نم سانلا هلوادت ام عيشأ لعل
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 ةصاخلا هتسردم اهيلع ماقأو -- ديورف ةيرظن اهب ضراع ىتلا -
 وه 1م01:14د4] مونعطمامورت « ىدرفلا سفنلا ملع » مساب ةفو رعملا

 اساسح اًرتو ةرابعلا هذه تفداص دقف (صقنلا بكرم) هامس ام

 نيب ةمءالملا مهراقتفا نوريثكلا اهيلإ ازعو « ةبذعملا ةيرشبلا دنع

 : نيرخآلا نيبو مهسفنأ

 « صقنلاب اًنضمم اًنماسحإ انايحأ نوناعي انم نيريثكلا نإ « معن
 دهع نم ةفلختم ىركذ نع طق أشني ال ساسحالا اذه نكلو
 ىذلا ديحولا صخشلا امنإو « لوقي نأ رلدأ لواح ام « ةلوفطلا
 اهمسجي يتلا « ةيلاثملا » كسفن .. ! كسفن - وه هنع صقتلاب سحت

 . اهتقيقح ىلع كسفن ةهجاوم نم لفطلا كفوخ اهقلخيو كلايخ كل
 رثكأ مه صقنلاب اساسحإ سانلا دشأ نأ رمألا ىف ام بجعأو
 امهم « ايلعلا لثملا نأ كلذ ! اهنم مهبرقأو ايلعلا لثملاب اقلعت سانلا
 قستت ىتح ةداعسلا بقعت ال « ومسلاو لبنلا تاجرد نم غلبت

 عضخن ال اننإ » سميج ميلو لاق اكو . ةيرشبلا ةعيبطلا قئاقح عم
 . « اهل عضخن ىتح ةعيبطلا

 ىلع رسج ةماقإ ىف عرشي ىذلا سدنهملا نم ًازهن اعيمج انلعلو
 لظ دقف كلذ عمو . اهنم ققحتي نأ نود اهمهوتي لامتحا ةوق ساسأ

 هتردقم قوفت ةيقالخأ ايلع الثمو لئاضف هسفنل ميقي لزألا ذنم ناسنالا

 ىف « ةقلطملا ةليضفلاو « ةقلطملا ةنامألاو قلطملا رهطلاك هتايناكمإو

 هذه غولب نأ كردي نأ هعسي هرمع نم ةرشاعلا ىف الفط نأ نيح

 ! ةقلطملا تاليحتسملا نم ايلعلا لثملا
 ركني هنأ ىلع ىسفنلا ليلحتلا ةمجاهم ىلإ نوريثكلا رداب دقو

 ركنيال ىسفنلا ليلحتلا نأ عقاولا نكلو . ةكيطخلا دوجو
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 ىلع ةيسفن ةرهاظ ساسحالا اذه نإ لب « (ةئيطخلاب ساسحالا)

 ء ام اينهذ اهاجتا وأ ءام المع نأ امأ « ةيمهألا نم ريبك بناج
 ىسفنلا ليلحتلا قاطن نع جراخخ اذهف هتاذ دح ىف ةكرطخ دعي .
 ةعيطخخ هنأب هاتأ المع ءرملا غمد ىتم هنأ نويسفنلا نوللحملا فرعيو (

 ىلإ هعفد ىذلا زفاحلا ىلإ لوصولا هيلع رذعتو « هتفطاع تبرطضا
 حصني « ببسلا اذهلو « ايعوضوم امكح هيلع مكحلاو « لمعلا اذه

 ىلع مكحلا هباسح نم ىسفنلا ضيرملا طقسي نأب ىسفتلا للخما
 نأو « امل فانم وأ ةليضفلا عم شمتم هنأب ام ساسحإ وأ ام لمع
 رظني 5 ؛ ةدياحم ةيعوضوم ةرظن ساسحالا وأ لمعلا اذه ىلإ رظني
 . ةيئاميكلا تالعافتلا وأ « وجلا لماوع ىلإ

 ءادعلا كسفن بصانت ال

 مهصئاقنو «٠ مهءاطخأ اوركذي نأ دبال مهنأ سانلا رثكأ بسحيو
 مدقتلل لثمألا قيرطلا وه اذه نأ نيدقتعم ؛ مهسفنأ اودقتني نأو
 مهصئاقن اوركذي نأ ىلع مهءانبأ ءابآلا رثكأ ثحي كلذكو . حاجنلاو
 نأ اهيف لادج ال ىتلا ةقيقحلاو . اهميوقتو مهسفنأ نيسحتل ةليسوك
 . ىسفنلا عارصلا الإ بقعي ال اهماهتا ىلع هموادملاو « سفنلا داقتتا
 - كسفن بهت ء ام بنذ باكتراب كسفن اهيف مهتت ةرم لك ىفف

 ماهتالا اذه نع عافدلل - ىعيبط لعف دركو « كنم ىعو ريغ ىف
 « كسفن نع عافدلل بهتف صخش كبسي اك امامت « اهيلإ هجوملا
 ىرخأ ةرابعب وأ « عافدلاو ماهتالا اذهو . نيعاص عاصلا هل ليكتو
 لصألا ببسلا ىلع تقولا يضم عم ىغطي ىعاواللا عارصلا اذه
 . هكردت نأ كيلع رذعتيل ىتح هأشنأ ىذلا
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 نأ كلذ ىنعم ىرتأ « اهماهتاو انسفنأ مول نع انعلقأ انبهو

 هانعم لب . قيقحتلا ىلع « الك ؟ لئاذرلا باكترال ريذاعملا لحتنن

 « ىنهذلا اننيوكتل ةيعيبط جئاتن اهنأ ىلع انلاعفأو انتافرصت ىلإ رظنن نأ

 اذهف . اهيف شيعن ىتلا فورظلاو ء انب طيحت ىتلا ةئيبلا ةعيبطو
 « كاذ وأ لمعلا اذه ىلإ انعفدت ىتلا عفاودلاب انرصبي نأب قيلخ
 . لعفن امم ثيبخلاو بيطلا ىلع قيقدلا مكحلا ىلإ ىندأ انلعجيو

 انتابغر عارطصا

 ءاضرلا نع انب ىأتت ىتلا ةديحولا ةبقعلا وه سفنلا مول سيلو
 ىف ىرخأ ةبقع اهعراصتو انتابغر براضت نإ لب « ةداعسلاو

 ةسردملا ىلإ بهذي ىذلا لفطلا نأ كلذ لاثم . ةداعسلا قيرط

 بغري هنكلو « هوبحيل هءالمز ىضري نأ ىف بغري ةرم لوأل

 ( هئالمز تابغرب ديقتم ريغ ءاشي ام لعفي نأ ؛ هسفن تقولا ىف
 تابغرلا عم براضتت ام اًريثك ةيدرفلا تابغرلا نإ « رخآ ىنعمب ىأ

 ةداعسلا صلختسن فيكف -- عمتجملا اهديري ىتلا ىأ -- ةيعامتجالا

 ىقيقحلا مهفلا نم اًثيش انبرقي لاوسلا اذه نإ ؟ براضتلا اذه نم

 تابغرو انتابغر نيب قيفوتلا ىه ذقيح ةداعسلاف . ةداعسلا ىنعمل

 ١ نيرخآلا

 نأ وه « هسفن ىلع ىوطنملا صخشلا هب حصني ام ريخ لعلو

 فوسلو « مهب متهيو مهبحي نأو ٠ نيرخآلا ىلإ ههاجتا لوحي
 . بحب اح ذعيح سانلا هلدابي

 طاشدلا ةقاط قالطا

 اهماهتاو اهمول نع تففكو « كسفن عم كتقادص تدطو ىتمو



 ا

 نم ةقاط اذهب تقلطأ كنأ دجت فوسف « اهتالع ىلع اهتلبقو

 شخت الو . ةيدجم ةعفان ضارغأ ىلإ اههجوت نأ كعسي طاشنلا

 « دياحم » كتعيبطب كنإف « اريرش وأ اًرطخخ كعبطب نوكت نأ

 مدختسي اك عفانلا ىف مدختسي نأ نكمي ىرذلا طاشنلاك امامت

 نإف فوخلا نم كسفن تررح ىتمو .. ضارغألا نم راضلا ىف

 قيرط ىلإ « كتايناكمإب اًئيعتسم « هسفن ءاقلت نم كهجويس كءاكذ
 . ةداعسلا

0# *# 



 ن (كمارضْفلا

 ؟ اًدشرم كريمض نم دخستت له

 اهب فصتي ىتلا ةفصلا « كتداعس ررقت ىتلا لماوعلا مهأ نم

 رايتخا ةيرح هل كرتي ؛ اًيعقاو اًنرم كريمض ناك اذإف « كريمض

 تنأف « تابغرلا هذهب عتمتستو كلتابغر اهب ققحت ىتلا . قرطلا
 هفصو ىذلاك كريمض ناك اذإ امأ كتايح ىف دعست نأب قيلخ

 ( « رساك شحوك ىنقزمي اًريمض ىل نإ » : الئاق « نيوت كرام »

 ريمض كل نكي مل اذإف . نامرحلاو ةساعتلا ةاناعمب قيلخ تنأف

 ةيلاخ ةايح ايحت دقف « ةلحنملا تايصخشلا ىوذك « قالطالا ىلع

 3 نجسلا ىلإ ىهتنت نأب ريدج كنكلو ؛ ىلخادلا عارصلا نم

 ! ةيلقعلا ضارمألا تاحصم دحأ ىلإ

 زييمتلا ىلع ةيرطف ةردقم انم لكل نأب ةلئاقلا ةميدقلا ةركفلا امأ

 ؛ اهساسأ نم ىسفنلا ليلحتلا ملع اهفسن دقف « ثيبخلاو بيطلا نيب

 ال ديلولا لفطلا نأو « ثروت و بستكت قالخألا نأ تبثأ ذإ

 لاوط تاونس ىضقنت ىتح « اًقلخخ » رابكلا هيمسي امم ايش ىعي

 « كلذك لاحلاو « مئارج لفطلا فرتقي ال اذا امأو هتدالو لع

 . الإ سيل ىقعلاو ىندبلا هروصق ىلإ كلذ عجرمف
 ؟ ةيقلخلا كزئارغ ىتأت نيأ نم

 ةرم لك ىف : ةيقلخلا رئارغلاب ىمسي ام بستكي فيك كيلإو

 اذه طبتري « هتينأ لمع ىلع كبقاعي وأ كيدلاو دحأ اهيف كفنعي
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 فوخلاو ملألا طبتري ام اًريثكو . فوخلاو ملألاب كرطاخ ىف لمعلا
 . اهلجأ نم فينعتلا هباصأ ىتلا ريغ ىرخأ ءايشأي لفطلا سفت ىف
 ىلع همأ هتفنع اذإ « نيطلاب هسبالم ثول ىذلا لفطلا نأ كلذ لاثم

 « باقعلا اهيلع قحتسي هب قيحت ةراذق لك نأ هعور ىف عقي دق « كلذ
 نمو ؛« ءازجلا قحتسي مرج كلذك همسج تاالضف جارخإ ىف نأو

 دقلو ١ هتايح رخأ ىلإ رمتسي دق نمزم كاسمإ هبحاص دقو ومني مث
 كاسمالا تالاح ضعب نأب سفنلا ءابطأ عم نونمٌري مويلا ءابطألا حبصأ

 . ىسفن لصأل درت نأ نكمي
 ىتلا ةيلفطلا فوخلا رطاوخ اذإف « اًعيش رمألا انب مدقتي مث

 7 لاعفأ هريثتست « بنذلاب ساسحإ ىلإ لوحتت انوابآ انيف اهئب
 ةكرعمل اناديم هسفن لظن -ام دح ىلإ - انلكو . ةنيعم ضفطاوعب

 ساسح الا انقاع اذإف : ةيعيبطلا هتابغرو بنذلاب ساسحالا نيب ةبئاد

 اماف « ةيعيبطلا انتابغر ءاضرإ نع -نايس - ريمضلا وأ بنذلاب
 « ىماستلاب فرعيام لالخ اهل اًسفنتم تابغرلا هذه دجت نأ

 ىف ريثتست ةتوبكم ةيسفن ةقاط اهئارو نمو « ةلطعم لظت وأ
 - ةيقلخلا تاساسحالاب هيمسن امف نذإو ؛ ىدعتلا ةعزن ءرملا

 ىتتلا ةيلفطلا رطاوخلا نم ةعومجم نم رثكأ سيل - ريمضلا وا
 ؛ لوألا : نيساسحإ انسفن ىف ريثت ىتلاو ,« فوخلا اهروحم
 غلبت نأ ىغبني اننأ ع يناثلاو ٠ نوكن نأ ىغبني اك انسل اننأ
 1 كردن مب ةمارص دشأ اًضماغ ةلعأ الثم

 هفصوو 5نمءمميم ( ايلعلا تاذلا) مساب ريمضلا ديورف ىميس دقو

 اذه ىف ام رطخأ لعلو . انسفنأ ىلع اًسكعنم نيوبالا لظ هنأي
 ديعب وهف مث نمو ؛ كاردالاو لقعلا نم اًدهع مدقأ هنأ ريمضلا



 لظي وهو . ةيلفطلا فطاوعلاب رثأتلا ىلإ بيرق لقعلاب رثأتلا نع
 . انتايحح لاوط كلذك

 ىلع اًروصقم ناك هلخدت نأ ول ريمضلا رطخ نوهي ناك هلعلو
 ريمضلا ىأر يف « ساسحالا » نأ عقاولا نكلو ؛ اهدحو لاعفألا
 عاشأل ريمضلا هنع ىضري ال اًعيش تينمت كنأ ولف امامت لعفلاك
 اذه تيتا كنأ ول كيف هعيشي ا[ اًمامث « بنذلاب ساسحالا كيف

 . العف لمعلا

 ىتح ؛ تقولا لوط هترطيسب اًظفتع لظي ال ريمضلا نأ ىلع
 اًفلؤم لقعلا ىري ىسفنلا ليلحتلاف . هب اكاسمتسا سانلا دشأ دنع
 280 000 00 ايلعلا تاذلا . تانوكم ةن الث نم

 عدوتسم ىهو 10- ةنيفدلا 0 0 نع ةيعاولا كتركفو

 . ةيعاواللا عفاودلاو زفاوحلاو زئارغلا

 تاذلاو « ريمضلا » ايلعلا تاذلا نيب انسفنأ ىف اًدبأ مئاد عارصلاو

 بغرتو هبلطت امم ةيناثلا نامرح ىلإ ىعست لوألاف ؛ « زئارغلا » ةنئيفدلا

 . اهتابغر قيقحتو اهبلاطم لينل حفاكت ةيناثلاو ؛ هيف

 , ءازجلا عيقوت

 ءازجلا عيقوت ىف ةبغرلا وه بنذلاب ساسحالاب نرتقي ام مهأو
 ةقلح- نم ءرج ةيغرلا هذهو : اهب باقعلا لارنإو سفنلا لع

 ملعي ىذلا صخشلا نم اًبضغو اقنح لفطلا سملي نأب - ١



 نك

 ىف نم وأ مألا وأ بألا) هيلع ةدمتعم هتايح نأ - لفطلا -

 راثآ لمعل ةجيتن لفطلاب باقعلا صخشلا اذه لزني نآب - ؟

 « هبضغ

 . هاضرب اًريخأ رفظيو هدلاو عم لفطلا حلاصتي نأب -

 « لفطلا ومن لحارم نم لي اميف « ةغرفملا ةقلحلا هذه حبصتو

 بكترا اذإف. دلاولا لحم « ريمضلا » لحيو « هتيسفن نم اءزج

 لظ وه ىلا » هريمض هنع ىضري أل اعيش « ينمت وأ » ءرملا

 رعشتسا اذإف ةنيابتم روص ىف باقعلا هسفنب ءرملا لزنأ « « هدلاو

 ناك ول ا” » ءاضرلاب ساسحالا هرمغ « ىفاكلا ءازجلا لان هنأ
 رمألا رركي ءرملا دوعي مث « « افعو ىضر دق ريمضلا وأ دلاولا
 امنإ ؛ ةلاحلا هذه ىف هسفنب ءرملا هلزني ىذلا باقعلاو ! هسفن

 هاضتقمب « ريمضلا نيبو رئارغلا نيب قافتا هبشي ام ةجيتن ىتأتي
 3 « اًمدن ءازجلا لاني نأ طرشب « هرئارغ تابغر ءرملا قمح

 ! ىسفنلا باقعلا روص نم ىرخأ ةروص ةيأب وأ اقلق

 ىسفن باقع قلقلا

 هساسحسإ ةجيتن هسفنب ءرملا ازني ىتلا باقعلا روص عيشأ قلقلاو

 ساسأ ىلع - ةيسفنلا ةهجولا نم - موقي قاقلاف ٠ بنذلاب
 ءوسلا وأ « ردكلا عقوتو . ردكم ءىش انل عقي نأ قحتسن اننا

 عقوتت ىتلا ةجورلا نأ كلذ لاثم . قلقلا هسفن وه هوركملا وأ

 سجوتلاو قلقلاب اهسفن ضمت ىتلاو « ةرئاطلاب دئاعلا اهجوز ةبوا
 ىف ةيعاو ال ةبغر ترعشتسا نوكت دق ؛ ةرئاطلا طوقس نم



 افي

 سجوتلاب ةبغرلا هذحل اهسفن بذعت يهف مث نمو ؛ ةرئاطلا طوقس

 ! قلقلاو

 ىتش ف ةيناسنالا ةساعتلا ءارو سفنلا باقع نأ دجتل كنإو

 ؛ قالطلاو « ىسنجلا ذوذشلاو « مقعلاو يسنجلا دوربلاك اهروص
 ةيسفنلا ضارمألا رثكأو « ةيسفنلا ضارمألا مظعمو يجوزلا ءاقشلاو
 ىلاعلا مدلا طغضو ؛ ةدعملا ةحرقمك طوزءطهوهوهننع ةيمسجلا

 امهريغو

 ؟ انل ودع ريمضلا له

 نسحأ نوكن اننأ « نذإ ريمضلا رمأ نم انفلسأ ام ىنعيأ
 ؛ نوريدج اننإف ! الك ؟ قالطإلا ىلع ريمض انل نكي مل ول الاح

 انل نكي مل ول لتق ةميرج بكترن نأ ؛ بضغلا ةروث ىف
 طغضي 15 امامت ؛ هسفن ءاقلت نم لمعي « ريمضلا لثم عدار

 . رطخلا ةلاح ىف ايئاقلت هترايس « لمارف » ىلع ةرايسلا قث

 ريمضلا عاونأ لضفأ نإ لصفلا اذه لهتسم ىف تلق دقو
 الو ةداعسلا غولب ىلع نيعي ريمض اذهف ؛ اًيعقاو اًنرم ناك ام

 . اهقيرط لقرعي

 ؟ بنذلاب كرعشي ريمض كل ناك اذإ لعفت اذام « نكلو

 « فوخلا رطاوخن نع أشني ماد ام بنذلاب ساسحالا نإ

 فوخلا نم ةررحتم ىرخأ رطاوخ ىمنت نأ اًمئاد كعسو يفف

 . اهحجرت وأ ىلوألا رطاوخلا كزاوت
 « امهتدشو كيدلاو ةمارص بنذلاب كساسحإ أشنم ناك اذإف
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 ىلع كيدلاو لحم كسفن نم رخآ اصخش لحت نأ كناكمإ ىفف
 . ةيعقاوو ةنورم رثكأ صخشلا اذه نوكي نأ

 فيك ىرتو سانلا ظحالت نأ لاخلا هذه ىف كب ردجي هنأ اك
 1 لجأ قم ةمدلاب كدر فلا سحب ام انيك :نولغفي

 د6 3#
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 ف”*شلاثلااّضعلا

 كءاطخأ ححصت فيك

 ةلوفطلا تاعابطنا اهتكرت ىتلا راثآلا ةلازإ ىف تحلفأ نكت امهم
 ضعب ةلازإ ىلإ ةجاحلا رعشتست لظن كنإف « كسفن ىف ةئطاخلا
 كل ببست وأ « ةداعسلا كنع بج ىتلا تاداعلا وأ تابغرلا

 وأ « صئاقن » تاداعلا وأ تابغرلا هذه ىمست تنأو . ءاقشلا
 « تقفخأف اهيلع رطيست نأ تلواح كلعلو 2« « فعض طقن »

 كيلع بتك هنأ اذه ىنعي ىرت لهف . دودحم لجأ يلإ تحلفأ وأ
 له مأ ؟ اًمفد ال كلمت ال كب ةقحال صئاقنلا هذه لظت نأ
 رثكأ اهنم صلختلا ىف كيدجي ائيش ىسفنلا ليلحتلا فشكتسا
 . ؟ ميمصتلا ةمارصو « ةدارالا ةوق كيدجت امم

 انأ اذكه : الغم كسفنل لوقت نأ ىغبني ال قيقحتلا ىلع كنإ
 امو « اهميوقت عسولا ىف كصئاقن نإف « اًمئاد نوكأس اذكهو

 كنأ ول « ةوق رصانع ىلإ لوحتت نأ نكمي فعض طقن هيمست
 . هيف توطخو ليبسلا تفرع

 فتهي ريمضلا توص سيلو « اقح صئاقن كسعتي ام ناك اذإف
 « عقاولا ىف اهنم ررض ال ءايشأ لجأ نم ةساعتلا رعشتست نأ كب

 عقاولا ىف صقنلاف . صقنلا وهام فرعت نأ ىه ىلوألا ةوطخلاف

 لواحن ةقيرط الإ سيل هنإ . ىروعشال عادخ نم عون الإ سيل
 . ! وتلم قيرط نع ةحلم ةجاح ءاضرإ اهب
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 ةباصإ ىلإ فدهت اعيمج انتافرصت نأ فلس امه تملع دقلو

 ًادبم صخخألا ىلعو انزئارغ كلذ يلإ انعفدت « رورسلا وأ ةذللا
 هركذ انفلسأ ىذلا ةذللا .

 د

 ةدحاو اعيمج رشبلا تابغر

 ىرشبلا سنجلا ىف ةدحاو زئارغلا نأ « ىسفنلا ليلحتلا تبثأ دقو
 ىهتشن امنإ « نينجامو نيسيدق « اًنانأو اًروكذ « اًعيمج نحنف ةفاك
 ىف الإ رخخألاو اندحأ نيب فالتخا نم سيلو « ةدحاو تابغر
 . تابغرلا هذه عابشإ اهب لواحن ىتلا ةقيرطلا

 اًدحاو اًعون حصألا ىلع وأ - ةدحاو تابغر انيهتشا نإو اننأ ىلع
 وه اذهو « ةبغرلا ةجرد يف اًريبك افالتعنا ةمث نأ الإ ةذللا نم

 ةيصخش ءرملا ىلع ىفضيو ٠ ضعب نع مهضعب دارفألا زيمي ىذلا
 ىلع فرتلاو ةحارلا لضفن اًعيمج اننأ كلذ لاثم . اهعون ىف ةديرف
 مخف ءاشع ىلع ىربك ةيمعأ قلعي دق اندحأ نكلو فظشلاو ءانعلا
 . قالطالا ىلع ةيمهأ كلذ يلع رخآلا قلعي ال نيح ىف مسد

 اهقلعن ىتلا ةيمهألا ىدم نع اريبعت الإ سيل اًصقن هيمسن امو
 لوصولا ىلع انميمصت ىدم نعو « ةنيعم تابغر وأ فادهأ ىلع

 ,اهقيقحتل ةديحولا ةقيرطلا اهنأ ةلوفطلا نمز ذنم سحت ةقيرطب اهيلإ

 . مهريدقتو سانلا باجعإ ىلع لوصحلا ىف ةبغرلا كلذ ىلع لثمكو
 نوجضانلا اهنجهتسي ةيلفط ةلحرم دنع ةبغرلا هذه فقت دقف
 ىسفنلا حالطصالاب ىمست ىتلا ةلحرملا ىهو « اهنم نورفنيو
 هئايضعأ ضرع ىف لفطلا ةيغر ىأ 8رطت طنا مصل 6« ضرعلا 2
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 هجضن مغرب ءرملا ف ةبغرلأ هذه تتبث اذإف . سانلا ىلع ةيلسانتلا

 هذه جضنت نأ ىسعو ٠ اًدوذش وأ اصقن تيمعس ةلحرملا هذه دنع

 وأ ء روهظلا بحو « رخافتلا لكش ذختتف ايئزج ةيلفطلا ةبغرلا
 لفطلل نيوبألا فينعت ةجيتن تتبك دق ةبغرلا هذه نوكت نأ ىسع

 . هتايح لبقتسم ىف لجخلاب كلذ هبيصيف « هل امهناجهتسا ءاديإو

 ساسحالاو فوخلاب ةنرتقم ضرعلا ىف ةبغر هساسأ ىف لجخلاف
 انيط اًرثأ ريغلا ىف عبطي ىك « اهتبلاغمل اًدهاج ءرملا ىعسي راعلاب
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 ىماستلا

 اهيف سيل - اههباشامو - ةبغرلا هذه ءاضرال ةليسو ةمث نأ ىلع
 مهيف ريثث سكعلا ىلع ىه لب « مهراقتحا ريثتسيو سانلا رفني ام
 ىهو (8بطتسماهم) ىماستلاب ةليسولا هذه ىمستو ريدقتلاو رورسلا
 كلتل « ايفطاع ةيواسم ةحلملا ةبغرلا عابشال ةقيرط داجيإ ىف صخلتت
 . ةنجهتسملا ةمرحما ةقيرطلا

 اًسفنتم دجي نأ هعسي « الثم ضرعلا ىف بغارلا صخشلا ةلاح ىفف
 « بسحو باجعالا ىقلي ال كلانهف ؛ ةنهم ليثمتلا ذاختا ىف هتبغرل
 « ظعاولا ولخي نأ ىف كشأ ىنإ لب « اًضيأ ىداملا ءازجلا لب

 مامأ روهظلا بلطتت ةنهم نهتمي نم لكو « سردملاو « رضاحملو

 . ضرعلا ىف ةيلفطلا ةبغرلا راثآ نم فيفط ولو رثأ نم « روهمجلا

 ةيسفنلا ةقاطلا نع سيفنتلاب كل حمسي هنأ ىماستلا ىفام مهأو
 اهلكش ىف اهسبح نم الدب « ةرمثم ةيعامتجا وأ ةيصخش تالاجم يف

 اًعيمج اننأ دكؤملا نمف . عارصلا بابسأ نم اببس كلذب نوكتف لوألا



 انذز

 ربسلاو . اهلك ةيسفنلا انتقاط قالطإ ىف قفون مل - ردن اميف الإ

 ال ىذلا عارصلا ىلإ لب « هدحو عمقلا ىلإ هعجرم سيل كلذ ىف
 لمع نع انسفنا ىهنتل اندوهج نيبو « ةيزيرغلا انتابغر نيب ©« يهتتي

 كتعاطتسا ىفو - انريمض هنجهتسي وأ -- سانلا هنجهتست نأ ىشخنام

 تحن امهعمجت ناو « نيعرطصملا نيلماعلا نيذه نيب ةئده دقعت نأ

 . كل ةحاتم اهدجتس ىتلا لئاسولا ةرفول

 اهميوقت ةيفيكو ةعئاشلا صئاقنلا نم .ةفئاطل ضرعن ىلي اميفو
 : ىماستلاب

 ىدعتلا ةعزن

 ةصيقن نوكي نأ نكمي (ةووجموونوم) ىدعتلا ةعزن هيمسنام نإ

 ىه ةريثكو . تافصلا لضفأ نم ةفص وأ صئاقنلا أوسأ نم
 مأ د عم دلوت لهو ىديعتلا ل لوح رودت ىلا تاشقانملا

 اهب نينعم انسلو ؛ خي , ةيميداكأ تاشقانم اهنكلو « بستكت
 ضعب نم ءرملا نامرح نا « اهيف لادجال ىتلا ةقيقحلا نأ ىلع . انه
 نيمورخ و ا ع هتابغر

 نيب ةماع نوكت نأ كشوت ىدعتلا ةعزن نإف « ىرخأ وأ ةبغر نم
 . اًعيمج سانلا

 2 اهب ىناستلا نمي وأ نعل رئاسك ا ةعزنو

 ةضايرلا عاونأ لينك رك 58 ةيأ وأ مدقلا ةرك ا
 . رصنلا لجأ نم اًحافكو « ةكرعم لثمت



 انضر

 ىدعتلا ةعزن رهاظم نم رهظملا كلذ نم لعجن نأ ةعاطتسالا ىفو

 رطيسن فيك انملعت اذإ ةميق اذ ايش « جازملا ةدح » هيمسن ىذلا
 ظفاحم « ايداوجال » ناك دقو . ةبسانملا تاقوألا ىف همدختسنو هيلع

 هيفراع نم نيريثكلا نكلو ؛ جازملا د اًروهشم « قباسلا كرويوين
 ةموسرم ةطخل اقفو امنإو « اًوفع ىتات ال هجازم ةدح نأ نوري اوناك

 ! ةليسولا هذهب الإ ققحتيل نكي مل فده ةباصالو
 نامزلا ىف اهمدختست نأو جازملا ةدح نم ديفت نأ كعسو اذإف

 . ةوق رصنع ىلإ ةصيقن نم اهوحت نأ كنكمأ « نيبسانملا ناكملاو

 عالطتسالا بح

 ةصاخو « لافطألا دنع ةصيقن عالطتسالا بح دعي ام اًريثكو
 هجتا اذإ ةصيقن دعيف « رابكلا دنع امأ . ةيسنجلا ةلأسملا ىلإ هجتا اذإ

 . ةصاخلا سانلا نوئش ىصقت ىلإ
 ةبغرل ةجيتن ءاج امنإ ةيرشبلا هتزرحأ ىذلا مدقتلا رثكأ نأ ىلع

 نونفلاو مولعلاو . اهيفاوحخ هانكتساو ايندلا رومأ ىصقت ىف ةحلم
 هب فصتي ناك ىذلا عالطتسالا بح ىلع دهاوش اهفالتخا ىلع

 ىذلا هاجتالا امنإو ةصيقن سيل هتاذ ىف عداطتساا بحف . اهداور

 . ةيزم مأ وه ةصيقنأ ددحي ىذلا وه ههجتي

 وهللا ىف عافدنالا

 ىه « ةدحاو ةلاح ىف الإ ةصيقن وهللا ءارو قايسنالا دعي الو

 عباط ىذ ومل ىف سمغنيو ؛ هب ىماستلا اهيف ءرملا لمهي ىتلا كلت
 اًدغ هيناعت ملأ باسح ىلع ةليللا كعاتمتسا نأ حضاولا نمف . لفط

220 



010 

 ؛ رهلي فيك ملعت ىذلا لجرلا امأ ! ةقامح وهام ردقب ةصيقن سيل
 قوذلا نسحف ؛ كلذك هريغ دعسي لب « بسحو هسفن دعسي ال هنإف

 عيشت قتلا ءايشألا رايتخخا ىلإ عفدي هنأل « جضانلا وهللا د نم عون

 « ةقاوذلا » نيب نوزيمي نويسنرفلاو . ءاضرلا نم طسق ربكأ انيف
 ا « مهنلا » نيبو « اف ماعطلا دادعإ ربتعي ىذلا

 ! هوهط ةدوج نع رظنلا ضغب ماعطلا

 ةثالث تاحارتقا

 فعضلا طقن وأ « ةيعقاولا كصئاقن ليوحت ىلإ يعست تنك نإف
 : ةثالث تاحارتقا كيلاف ةوق رصانع ىلإ اهرعشتست ىتلا

 كسفن لبقت « رخآ ينعمب وأ ... كسفن عم اًئيمأ نك - ١
 ةحلم ةبغر نم ةضاضغ رعشتست تنك نإ كنإف . اهتالع ىلع
 كناف « امل ىفطاع واسم داجيإ الواح « اهب يماستلا ىلإ تدمعو
 ىماستلا لواحت ىذلا ديدجلا كطاشن ىلإ ةضاضغلا هذه لقنتس
 . يلوالا كتبغر نع هب

 ىف تقفخأ اذإف « نرم لقع ديلو وه يماسنلا نأ ركذا - ؟
 لمع ىلإ دمعا لب « كيبقع ىلع دترت الو . طنقت ال « ام لمع
 . ةلواحملا ىلع بأداو « رخآ

 هلعفت ام نأ ىف نمكي ىماستلا رهوج نأ ركذا اًريخأو - ٠

 . نيرخآلل كلذك هبلجي لب « كدحو كل رورسلا بلجي نأ ىغبنيال

 اس جا



 عئارباوتصف»
 ؟ اًحجان نوكت نأ متحتي له

 فحصلا ىدحإ ىف الاقم رشنأ نأ تلواح تضم تاونس ذنم

 فيك هيف نييأ نأ تمرتعاو « « حاجنلا مهمطح ءالؤه » ناونعب

 ؛ قافخالا فلكي ام فاعضأ ىبصعلا داهجالا نم فلكي , حاجنلا نأ
 ةحص باسح ىلع الإ حاجتنا اوغليي مل صاخشأل ةلثمأ عضأ نأو
 حافكلا نأ فيك هيف حضوأ ن0 مهباصعأ ةمالسو مهئادبأ

 غولب ىف « ةيعاو ال » ةبغر بلغألا ىف نمضتي حاجنلا لجأ نم

 اهبحاصي مث نمو « ةلوفطلا تقو ىف ءرملا ىلع ةمرغ تناك فادهأ

 شاج املك اهغولب ىف ءرملا ىضم املكف « بنذلاب ساسحالا

 « باقعلا لازنإ ىلإ هرودب وعدي ىذلا « بنذلاب ساسحالا هسفن ىف
 . هتايحل ءرملا ميطحت دح ىلإ باقعلا اذه ىهتني ام اًريثكو

 هنإ) لوقت ةرابعب اًعوفشم ىلإ ديعأو ٠ ضفر لاقملا نأ ىلع
 اميف - مهضفر ىف رذعلا نيرشانللو ! (ةيكيرمألا حورلل فانم

 قلعت « سانلا نم ةنيعم ةقبط ىف ةدئاسلا حورلا عم اًيشمت يرأ

 نادقف نأ ىرتو « صاخ عونب « حومطلا » يلع ىربك ةيمهأ

 . ءاذختسالو فعضلل فدارم حومطلا

 حاجبلا ال ةدذللا

 هنع بيجت ىكل لاؤسف « ةليذر مُأ ةليضف حومطلا له امأ
 رفوأ حاجنلا كلعجي له : رخآ لاؤس نع الوأ بيجت نأ ىغبن
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 رادقم ىلع فقوتت ال ريخألا لاوسلا اذه نع ةباجالاو ؟ ةداعس

 ىتلا لبسلاو حومطلا اذه ثعاوب ىلع فقوتت. امنإو « كحومط

 . هقيقحتل اهبكرت
 تنك نإ هب فرعت ىذلا ىعيبطلا سايقملا ىه « حاجنلا ال ةذللاف

 قيطنيل أدبملا اذه نإو ؛ كسفنل وأ كمسجل ةجاح يضرأ اعيش تلعف

 تاعابطنا نم كسفن ىف رقتسا نوكي هاسعام مغر امئاق رمتسيو

 كتايغر ةيهام نع ةطولغملا راكفألا نمو « حاجنلا نع ةفئازلا ةلوفطلا

 . كتاجاحو

 كفصوب كنأ ىهو « اهتقباس نع ةيمهأ لقتال ىرخأ ةقيقح ةمثو

 ربكأ ةذللا نم ردق ىلع لوصحلا ىف ةيزيرغ ةبغر كجلاخت اًناسنإ
 وهو - « ةذللا ءاهتشا » نم ضئافلا اذهو . ايندلا كتجاحب ىفي ام

 هيلع زكتري ىذلا ساسألا وه - ىعيبطلا حومطلا هيلع موقي ىذلا

 . هنارقأ ىلع لجرلا قوفت

 رقي توما ةسيرفلاو ةقيفرلاو ىوأملا هل عمتجا اذإ رمدلا لعلو

 ىسدجلا أامظلا وأ ةدوربلا رعشتسي ىتح اثكاس' كرحيال هنمكم ىف
 ميقي امب ىفتكي ال وهف . سكعلا ىلع ناسنالا نكلو . عوجلا وأ
 ىعسيو « مساوم هل لعجيو « هماعط فنصي هنكلو « دازلا نم دوألا
 . هلم ةدافالاو هب عاتمتسالا لئاسو نم ديزم داجيإ ىف اًدهاج

 اذإو « ماعطلا ناولأ نم ديزم نع اًثحاب ًاتفي ال نيدمتملا ناسنالاف
 « ةعزنلا هذه ناسنالا ىف نوعجشي ءاذغلا فانصأب نورجتملا ناك

 لاما نم :ديزم عمت يف مهرودب عهتضر نع اذهب توربعي مناف
 : مهسفنال تاذللاو عتملا نم ديزم قيقحتل



 ني

 قالحألا لاجر هب ىمري ىذلا (ةذللا نونج) نأ قحلاو
 ةماعز ىف لضفلا عجري هيلإ ىذلا وه ةصاخ ىكيرمألا بعشلا

 سيلو . ىنفلا مدقتلاو « ةراجتلاو ةورثلا ثيح نم ملاعلل اكيرمأ
 ؛ريدارلا ةزهجأك) تايلامكلا ةراجت نأ نهذلا نع بيغي نأ ىغبني

 رثأنام رخآ تناك (اهيلإ امو تارايسلاو « ةيئامنيسلا مالفألاو
 لوأ تناك اك « اهالت امو .١90 ماع يف ةيداصتقالا ةمزألاب
 تناك ءاوسو ! ةمزألا عاشقنا بقع شاعتنالا ىلإ هليبس قش ام
 ةمعل « ةريمخألا ةنوالا ىف ترهدزا ىتلا « ةيراجتلا تانالعالا

 يف روهمجلا تابغر ةراثإ اهفئاظو مهأ نم نأ الإ « ةمقن وأ
 ةقيفحلاو . تاذللا نم نمقلا ةيلاغ ةثدحتسم عاونأ ىلع لوصحلا

 ةرهشلاو ءارثلا ىلإ لوصولل قرطلا نمضأ نأ اهيف كشال ىتلا
 ىلع لثمكو ةذللا نم ةددعتم افانصأ نيرخآلا حنمت نأ ىه
 نولغتشملاو امنيسلا ولثمم امهب معني ناذللا ءارثلاو ةرهشلا « كلذ
00007 

 ىف ةيناسنالا ةبغرلا ديلو هدحو وه سيل لامعألا راهدزا نأ ىلع
 رمألا ًادبم ىف هناف ... الثم نفلا ذخن لب « ةذللا نم رفوأ طسق لين

 دجوي نأ ىف كشأ ىنكلو « ةتوبكملا ةيسفنلا عفاودلاب اًيماست الإ سيل
 عدبيو جتني وهو ةداعسلا رعشتسي م ىقيسوم أ تناك ماسر

 ءاملعلا نع هسفن ْئشلا لقو . هسفنل هراتحا ىذلا ناديملا ىف

 كناف « ةيعقاو ةيعيبط ةهجو ةهجوم -حومطلا وه اذهو - ةذللا نم
 . اًركذ هبنأو ةداعس رفوأ اًصخش نوكت نأب قيلخ
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 ةيوناثلا تاذللا

 تاذل الإ اهلك تسيل ىملعلا راكتبالاو « لمعلا ىف حاجننلا نأ ىلع

 ةيلوألا تاذللاب كعاتمتسا ةدايز ىلع دعاست تناك نإو ىهو ؛« ةيوناث

 ةيعيبطلا ىأ ةيلوألا تاذللا لحم لحت نأ لاحب يغبني ال اهنأ الإ ةايحلا ىف
 عبشت نأ ىغبني ىتلا ةيلوألا تاذللا هذه امأ . ةايحلا اهضرفت ىتلا
 ,« اهيناعم 8 ةيسنجلا تاذللا ىهف « ةقحلا ةداعسلا ىلع لصحت يك

 اهرودب ثعتبت ىتلاو ١ سفنلا نع ءاضرلا اهثعتبي ىتلا ةيسفنلا تاذللاو

 . سفنلا ةنيكس

 كلثمف « ةيلوألا تاذللا لحم ةيوناثلا تاذللا لالحإ لواحت نأ امأ
 ذيذللاب 7 ماعطلا نود ىولحلاب هقمر دس لواحي نم لثمك كلئدنع

 امم ناكف روهشم رينويلمب تاراطقلا دحأ ىف تيقتلا ىتنأ ركذأ
 كباسح نم تطقسأ اذإ ل نويلم عمجت لا نوهأ ام » : ىل هلاق

 نويلم عمجن نأ انب قلخيأ : لئدنع هتلأسو .. « ! رخخأ ٌئش لك

 0 د ل ل

 0 عاو ال فوخ دلو ناك امنإ رخآ يش 1 ىلع لالا
 اًرحخأتم كردأ ىتلا ةيلوألا هتاذل عاابشإ نم هتعنم ةتوبكم ةيسفن عفاود
 . اهيلع نادمتعت سفنلا ةنيكسو ةداعسلا نأ

 0000 ىننأ لاخلا ىب تغلب دقل »: الئاق رخخأ يرث ىل حرصو 1

 نع باغو « ١ ىتجوز ىتتح ( ىلاه الإ ىنبمت ال سانلا نأ دقتعا

 نم (عاوال) فوخ هلعل - اتوبكم اًيسفن اعفاد نأ كلذك ىرثلا اذه



 كا

 ضيوعتك هتورث عمج ىلإ هعفد ىذلا وه - هبح نع سانلا فارصنا

 . نيفدلا ساسحالا اذه نع

 لالحالا ةروطخ
 : ةيلوألا تاذللا نع ةيوناثلا تاذللاب ةضاعتسالا ةروطخ نمكتو
 ىلخاد نامرحل اًعانق لظي ءرملا هب ىظحي ىذلا ىتقولا حاجنلا نأ ىف
 ةعزن نامرحلا اذهل ةيمدخلا ةجيتنلاو « موي دعب اًموي هروذج قمعتت

 . هسفن ءرملا ىلإ وأ نيرخآلا ىلإ هجتت ةيهاركو « دقحو . ناودعلا ىلإ
 ةيوناث ةذل لحأ ام وه سانللو هبحاصل حومطلا عاونأ رطخأو
 اًيعاو ناك ءاوس - ىسنجلا روصقلا فو لعلو . ةيلوألا ةذللا لم
 ءاصخالا ةدقع مساب سفنلا ءاملع دنع فرعيام وهو « اًيعاو ال وأ
 اهقمعأو لالحالا كلذل عفاودلا عيشأ وه (0دماتماستم 2مصمأة»)

 لا

 ذنم اهركذي لازام ةصق ليلحتلا ءانثأ « دلوراه . ب » ىل درس

 هوضع بعادي هنأ اًموي همأ تظحال دقف . هرمع نم ةسماخلا ىف ناك
 ههجو يف هب تحولو اًصقم ترضحتسا نأ الإ اهنم ناك امف لسانتلا

 حيحصو «. ! اًصق هصقأسف ىرخأ ةرم اذه ىلإ تدع نإ »: ةحئاص
 , اهلك دلوراه ةايح فيكت نأ اهل ناكام هذهك ةدحاو ةثداح نأ

 ىلإ هباهذ ربتعي ناك دقل ىتح « تاصقملا » نم افويغ هتاالم اهنكلو

 نم ددع ىنثدح دقف ةبسانملا هذهبو) ! ةنحم اهدعب ام ةنحم قالحلا

 . ١( تاصقملا نم سانلا فوخخ عويش نم هوظح ال امب نيقالحلا

 اًثوخخ هلم ىف ريبك رثأ هتيبرت ىف دلوراه ىدلاو هاجتال ناك دقو
 ىفو بشف « ةيسنجلا ةذللا صخألا ىلعو ةذللاب ىحوي ام لك نم
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 نأ حصيو ) لسانتلا هوضع نم مرحي نأ نم عاو ال فو هسفن
 هب دصقي ال « ءاصخالا ةدقع » ىمسي ام نأ ماقملا اذه يف ركذأ
 . ( لسانتلا وضعلا دقف هب دصقي امنإو ةقيقح نيتيصخلا لاصفسا

 ةبغر رعشتسا نأ هتلوجر دقف نم دلوراه فوخ ءارج نم ناكو
 ناديملا ريغ رخأ ناديم ىف ةيمهألا ىلع لوصحلاو ةوقلا تابثإ ىف ةحماج
 ( ىقيسوملا ةهجو هحومط هجتاو . هاوبأ هيلع همرح ىذلا ىسنجلا
 . (ليسنولويفلا) ىلع ىرايي ال اًزاع حبصي نأ ىلع همزع رقتساو
 « ةيلئاعلا هتايلوكسم لهاجتو « هتحص ليبسلا اذه ىف لمهأ دقلو
 الإ فغش ةايحلا يف هل دعي مل هنأل قالمالا افش ىلإ هتجوز لصوأو
 هدح-و جييسن هنا هل اوعمتسا نيذلا نويقيسوملا داقنلا دهشو . ىقيسوماب

 هنأل ارومغم ثبل كلذ مغرب هنكلو (ليسنولويفلا) ىلع فزعلا ىف
 ىف اًعيرذ اًقافخإ قفخأو « روهمجلا قوذو هفزع نيب قفوي نأ ىْأ
 بنجتيو سانلا لزتعي ناك لب « سانلا مامأ هنفي روهظلا
 . ! مهتاعمتجم

 فده ىذلا فدهلا نأب ليلحتلا لالخ ىف دلوراه ىل حرص دقلو
 ىأ « هيبأ ىلع هب ىغطي اًزورب زري نأ » وه اذه هحافك نم هيلإ

 فدملا اذه نكلو ؛ هيأ نم « ةلوجر رثكأ » حبصي « رخآ ىنعمب
 نأ ىلإ هب ادح ىذلا رمألا « بنذلاب نيفدلا ساسحالا هبحاصي ناك
 ! ىندأ وأ نيسوق باق هنم حبصأ دقو ةرهشلا قيرط بكتتي

 رم ناك نإو « ةيسنجلا ةهجولا نم اًرصاق دلوراه نكي ىلو
 « ليمز هل رهظ ذإ « ةيحانلا هذه ىف ةبوعص هل تال تقود
 نكلو . ىسنجلا هطاشن ىف هيلع ىغطيو هسفاني هنأ دلوراه نحل



4.3 
 نم دبال « الماك وأ ناك اًيئزج « ىسدجلا روصقلا نأ ةدعاقلا
 تاذللا ىلع ةيوناثلا تاذللا اهيف ىغطت ىتلا تالاحلا مظعم ىف هرفوت

 . اهبجحتو ةيلوألا

 اذه قدص ىلع نهربت ةيمسر تاءاصحإ ةمث سيل هنأ ىعيبطو
 نيذلا نيجضانلا لامعألا لاجر نم اًددع تفرع ىنكلو « لوقلا
 ةلص دوجوب نظلا ىوقي ىذلا رمألا « يسنجلا روصقلا نوناعي
 (ن11 م مو»#هم) ةرطيسلا و ةوقلا بحو ىسنجلا روصقلا نيب

 نكلو « ةيسنجلا راته ةايح نع ةلماكلا قئاقحلا دحأ ىردي الو

 اًروصق » ىناعي ناك هنأب ىحوي عوضوملا اذه نع هفرعنام
 نع اًمجان اًيسنج ريغ ىأ مدرع طمامعتءهل ةصمواع» « اًيجولوكيس

 وزغلاو ةرطيسلا ىف هتبغر نأبو ٠ « ىفطاعلا براضتلاو فوخلا

 راته فداص دقو . روصقلا اذه نع ضيوعتلا ىلإ زمرت تناك
 فغشف « ةلوجرلا نم اًردق اهعم تبثي نأ هعسو (ثوارب افيا) ةأرما

 ةايحلا ىف ههاجتا ريغي نأب اقيلخ بحلا اذه ناك امبرو « اح اهب
 لكشت دق ةايملا ىف هبولسأ نكي مل ولو « اًرخأتم تأي مل ول
 . هليوحت ريسعلا نم حبصأو

 سفنلا ةئربت

 ةلواغ وه « ىعيبلطلا ريغ حومطلا هيلع موقي رخآ ساسأ ةمئو
 « بلغألا ىف « اهيلإ ةهجوم تاماهتا نم اهب قحلا امم سفنلا ةئربت
 هنأب امهدلو نادلاولا مهني نأك « نيدلاولا نم ةلوفطلا نمز ىف

 ائيش اًموي حبصي نأ ىف امهكش ارهظي وأ « بحلاب ريدج ريغ
 نم لفطلا هدمتسي امنإ تاذلا مارتحا نأ كلذ .. ! اروكذم
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 بحلا اذهو « هنع مهئاضرو « هل هيدلاو بح ىلإ هئانعمطا

 ريغب لفطلا اهنم مرحيالو « عابشالا بلطتت ةيلوأ ةذل هرودب
 . هب قيحت ةميخو بقاوع

 ةميق تاذ جئاتن ىلإ تاذلا مارتحال ءرملا راقتفا ىضفي نأ ىسعو

 ةيوق ةبغر مهعفدت نيذلا ءاسنلاو لاجرلا كئلوُأ مظعمف . ةيعامتجا

 نم عفاودلا هذه نودمتسي امنإ همالاو هتاصغنم نم ىلاعلا ذاقنإ ىلإ

 كلذ « بنذلاب ساسحالا نم « مهسفنأ ذاقنإ » ىف ةيلفط ةبغر

 . امهبحو نيدلاولا ءاضر نم مهنامرح هئعتبا ىذلا ساسحالا

 لظي ءرملا نأ حومطلا نم عوتلا اذه يف فعضلا ةطقن نأ ىلع

 نامرحلا ةديلو يه يتلا ةيئادعلا تاعزنلا نم عاوال رثأ هسفن ىف

 هرلا ىلإ تااللاخلا بلغأ ىف هجتت ةيئادعلا ةعزنلا تناك نإو . ةداع

 ىلع نيرخآلا رسق يف ةبغرلا ىف انايحأ حضتت دق اهنأ الإ « هسفن

 ىضتقا نإ لتقلا قيرط نع لب ؛ لبسلا ىتشبو ( مهتدارإ مغرب جدلا

 ؛ اينابسأ ىف شيتفتلا احم دهع ىف كلذ ىلع ةلثمأ ىرنل اتاو ! رمألا

 ميرحتلاب نوبلاطملا مزععا نيح اكيرمأ ىف رومخلا ميرحت دهع ىفو
 ! حالصالا ىبأ نم اهب توميل رمخلا تاجاجز ىف سلا اوسدي نأ
 ىف نودهاجي نيذلا نيدلا لاجر نم داهزلا ىف ىرخا ةلثمأ ىرت اك

 اظهاب نمثلا عفد ىلع مهلمح وأ نيرخآلا ىلع ةيسنجلا تاذللا ميرحت
 . ةذللا هذه لباقم يف

 مارت و نادقف نع ضيوعفلا ىف ةبغرلا نإف ءرهاظملا نوهأ ىف امأ
 : باجعالاب ةوطظحلا 0 ةرهشلا ىف ةعاج ةبغر ىف ىدبتت « تاذلا

 ساسأ ىلع هتايح جمانرب ءرملا طتخي نأ ىلإ ةيغرلا هذه رجت دقو



 ًءاضرإ نكلو « هتعيبط عم قفتي ال ام تايدتنملاو نكامألا نم ىشغيو

 : مهريدقتل اًيالتجاو سانلل

 نوحومطلا ءابألا

 ! ناولألا عيشأ فسألل وهو - حومطلا ناولأ ملظأو يسقأ لعلو

 ! هيف مه اوقفخأ ام مهّوانبأ ققحي نأ ىف ةبغر نم ءابآلا هيدينام -
 : الئاق ىهابتي ىذلا بألا نوكي نأ ىسعو

 نع لوقلا كلذ ىف اًرداص « « تنك امم اًريخ ىنبا نوكيس »

 ناديم ىف هنبا قوفتي نأب امتهم ناك نإ هنكلو ؛ ةقح ةفطاع

 لهاجت دق ذئدنع هنإف « هيف (بألا ىأ) هسفن وه قفخأ نيعم

 . ةصاخلا هتادادعتساو هدلو لويمب مامتها هل دعي مو « هنبا ةحلصم

 ءاضرإ نع ليثمتلل اهقشع ىف ةرداص ةحجانلا ةلثمملا نوكت دقو
 مل ىتاوللا تالئمملا نم اًريثك نكلو « ةذللا ىف ةصاخلا اهتبغر
 ةبغر ليثمتلا ناديم ىلإ نهتعفد امنإ ركذي اًدح حاجنلا نم نبصي

 فرعأل ىنإو . هقيفحت يف نهتاهمأ تقفخأ ام قيقحت ىف ةيوق
 ةبشخ ىلع روهظلا ىلع ارسق نهتاهمأ نهترسق ءاسنلا نم اددع

 ىرخأ ةليسو نقذحيال نهنأل نهقافخإ مغرب كانه نيقبو ٠ حرسملا
 ىف نهو « لازتعالا نم نهعنمت ةزعلا نأل وأ « قزرلا بسكل

 ءانبأو جوز فنك ىف ةيعيبطلا نهتايح نشع ول نينمتي ةقيقحلا
 :.هاستلا" "رانك

 ع وغاكيش ةعماجب « نامريش لدنام » روتكدلا رجوأ دقو

 يف محل مهئابآ عفد ءارج نم ءانبألاب قحلي ىذلا ررضلا يدم
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 لمحت نا » : لاقف مهدادعتسا هل مهلهُري ىذلا ريغ قيرط

 عانتقالا ىلع هلمحت نأ وحل عيطتسي ال ام لعفي نأ ىلع اًصخش
 « ! نزو الو هل ةميق ال صخش هنأب

 ؟ ةداعس حومطلا كديزي له

 كحومط ناك نإ ررقت نأ اهتطساوب عيطتست لئاسو ةمثو
 . هاقشلا ىلإ كب حنجي وأ ةداعسلا ىلإ كب ليمي

 هانيمسام قيقحتل دهج لك ذبن ىلع ىوطني كحومط ناك نإف
 قيرط نع كب ىأني كشالو « حومط اذهف « ةيلوألا تاذللاب
 ؛ ةيلوألا تاذللا كلت نم بيصن كل ناك اذإ امُأ « ةداعسلا
 نم ديزمب كرعشيام تاذللا عاونأ نم رخآ عون ىف تدجوو

 . ةداعسلا ىلإ ميوقلا قيرطلا ىف نذإ تنأف « ءاضرلا

 ؛ حومطلا نم لاخخ كنأل بنذلاب ساسحالا 'رعشتست تنك اذإف
 هأنعم امنإو « لكاوتلا وأ فعضلا هانعم كلذ نأ بسحت الف

 ةللمعم كلعم تدلو ةبغر ىهو - حاجنلا ىف ةبغرلا نأ

 بابسأ ىلع فقت نأ كعسو فو « ىغبني ؟ اهلمع ىدؤت ال
 اناسنإ دجتال كنإف فوخلا وأ عمقلا ابلاغ ىهو « لطعتلا اذه
 ديعسلا ناسنالا وه انفلسأ ىعيبلطعلا 6 مخ اًيعيبط

 : عسر

 ةكرملا د ماو واتم 006



 رمعلا كب دتمي امهمف مث نمو ... ىنفو كله دقف ومنلاو
 نكت الو , اهغولب ىغتبت ةددجتم افادها اًمئاد دجاو تنأذ

 . اهيلإ لوصولل ىعسلا نع



 ناس ك/رصفلا

 سانلا شياعت فيك
 نوديري سانلا نأ سانلا ةلماعم نف ىف هملعت نأ ىغبنيام لوأ
 . مهل كبح ىلإ اونأمطا اذإ كنوبحي فوس مهنأو « مهبحت نأ كنم

 ني صاسخا ةعست ىلع قدصيام وه « لقألا ىلع « اذه نأ وأ

 هيمسي ىذلا عونلا وه بلغألا ىف رشاعلا صخشلاو « ةرشع لك

 كشلا بئادلا وهو « (مدعتسم1ل) « ديوناراب » سفنلا ءاملع

 هبحي اًدحأ نأ هنظ ىف قدصي ال ىذلاو « سانلا ىف هابتشالاو
 . اقيدص ذختي نأ لق مث نمو « هب متهيو

 كدو تيدبأ ىتم كن ةماعلا ةدعاقلاف كلذ ادع اميف امأ

 ىلإ !راحنم « « معل » لوقت نأل كدادعتسا ترهظأو سانلل

 امتح تناف « اهنوطسيي ةلاييلا ةريضركي لدج ىف مهفص

 . ءانع ريغ ىف مهتقادصب رئاف

 ةيناسنالا ةعيبطلا ئواسم نم ريثكلا ىلع تفقو ىأ مغربو
 2 كايزيرغ لب )2 نايعيبط دولاو ةق ةقادصلا نأ دقتعأ ىننأ الإ

 ىف انعمأ املكو . ةيئاسنإلا ىف هنأوخاب ناسنالا ةقالع يف
 ماع نم انبرتقا املك « انتيجس ىلع قالطنإلاو انفواخم حرط
 بابسأ داقتعالا اذهلو « ةنسحلا ةينلاو ةقادصلاو ؛ ةدوملا هدوست
 : لي اميف اهدرسأ هديؤت

 ةيسيئرلا ةوقلا ىه ةذللا ىلع لوصحلا ىف ةبغرلا نأ انفلسأ دقف



 ول مظعأ نوكت اهنأ ةذللا ةعيبط نمو « ىناسنالا فرصتلل ةعفادلا
 . اهيلع ترصتقاو انسفنأ ىف تددحت ول امم - رخآ ناسنإ اهيف انكراش
 نأ نكمي ةذل ةيأ نم ذلأ ىهف « اهلفطل مألا ةلبق كلذل لثم برقأو
 ذلأ كلذك ىه « اهبيبحل ةبحملا ةمضو « هسفنب هسفنل لفطلا اهفعتيي
 . هسفن ىف هسفنب ءرملا اهفعتيب ةذللا نم ةروص ةيأ نم

 نأ ضعبب مهضعب سانلا تاقالع ىف ةيساسألا ةقيقحلاف نذإو
 هنيب لعجيو « هنيبو هسفن نيب مثالي اقيفر دجي نأ مهنم لك ىلع

 . ةكرتشم ةذل هقيفر نيبو

 قبطني لب « اهدحو ةيسنجلا ةذللا ىلع لوقلا اذه قبطني سيلو
 نيصخش نيب راكفألا لدابتف . كلذك ةينهذلا تاذللا رئاس ىلع

 ىلع عباوطلا عمج ىواه عوقوو . ةينهذ ةذل امهراكفأ تبراقت

 ةجردلا هذه ىلع حبصت نأ اهل ناكام ةذل ةياوحلا هذه ىف هل كيرش

 . هناكم ىف امهنم لك ىوزنا ول ةوقلا نم

 ءاضرإو مهتابغر عابشإ مهتالواحم نأل اضيأ ةعيبط سانلا نيب دولاو

 ىلع مهنم لك لمعي ملو « اًعم اولمع ول رسيأ نوكت مهتاجاح
 اذإ ةذللا نم طسق رفوأ ىلع لصحي ىضايرلا باشلاف . دارفنا

 هئالمز عم ماجسناو قاستا ىفو « قيرف نمض هتضاير لواز
 ربكأ هرودب رعشتسي ةيقيسوملا ةلآلا فزاع كلذكو . نيبعاللا
 . نيفزاعلا نم ةعومجم نمض ناك اذإ ةذللا نم طسق

 ءامتنالاب ساسحالا نأل كلذك ةزيرغو ةعيبط سانلا نيب دولاو

 ةنينامطلا لماوع نم ىلوأ لماع - ةعامج ىلإ ءرملا ءامتنا ىأ -

 هسفنل دجوي نأ نع زجع ىذلاو . ناسنالل اهرفوت نم دبال يتلا
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 بلقني نأب قيلخ اًديحو ةايحلا ىف يضمو « اهيلإ ىمتني ةعامج

 . كاذو اذه نيب اماوق وأ « امرجم وأ « ايناسفن اضيرم

 ؟ مالسلا دسي مل م

 مهضعب سانلا بحي نأ ىعيبطلا نم ناك اذإ : لواستن نأ ىسعو

 مالسلا دسي مل ملف « اعم لمعلا ىف ةذللا اودجي نأو « اضعب

 «ايصخش د لاؤسلا لعجت نأ ديرت كلعل وأ ؟ نذإ ضرألا مائولاو

 ىلع نولبقيو مهبحا نأ ينم نورظتني سانلا ناك اذإ » : لوقتف

 « ؟ ىئادع راتخي نم مهنم فداصأ اذاملف « مهل ىبح ىف اوقثو اذإ

 ًاشنم نأ حجرألاف « كءادع راتخا نم تفداص دق تنك اذإف

 ىتلا تاذللا ىلإ هلوصو ليبس ضرتعت ةبقع لثمت كنأ ءادعلا اذه

 ؛ هيهتشي ىذلا لاما كل نوكي نأك. اهيلع لوصحلا ىف بغري

 هسفن ْئشلا سحت كنأ ىري هلعل وأ « هيف عمطي ىذلا زكرملا وأ
 كل تحبس اذإ هب رتعيو هردقي اكيش هبلست نأ ديرت كنأو ههاجت

 . ةصرفلا

 نوكي دقو « احيحص رحخآلا صخشلا هسحي ام نوكي دقو
 نوسجوتي نمم اريثك نأ كلذ لاثم . ةيلخادلا هتاساسحال اساكعنا

 عهتاساسح] نع نوربعي 'امنإ ٠ مهايإ مهعادخو مه سابلا شع نم
 . ! نوعداخلا نوشاشغلا بلغألا ىف مهو « سانلا لايح مهسفنأ مه
 ىسع « ةنايخلا اهب نظيو « هتجوز يف كشلا ىلع بأدي ىذلاو

 . ةتوبكم ةبغر وأ

 نودهاج - امومع -سانلا نأ ىف كشلا كلخادي ناك اذإف
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 الو كفصل طق زاحني ال مهنم اًدحأ نأو « كعادخو كشغ ىف
 كداقتنا ىف داج سانلا نم هلباقت نم لك ناو « كبناج ىف فقي

 هذه تناك ءاوس « مهيلع ةصاخلا كرعاشم سكعت كنأ حجرألاف
 . ةيعاو ال وأ ةيعاو رعاشملا

 سفلا ىلع ءاوطنالا

 كداعيإ ىف ادهج دق كيدلاو نأ اًدقتعم تشن دق تنك اذإو
 نوريثكو + ليرتام ىلع لوصحلاو كنود ةلوليحلاو ناب لك نع

 اعنتقم بشت نأ حجرألاف - داقتعالا اذه ىلع اوأشن نيذلا مه

 اذإف « ةوقلا قيرط نع الإ ىتأتي ال كقوقح يلع كلوصح- نأب
 لك ايدحتم ةايحلا ىف تيضم « لائقلا ىلع ةعاجشلا كل تناك

 كلذ ءارو نم ىنجت نلو « هفداصت نم لك ازفتسم « هاقلت نم
 . ءادعلاو ةيهاركلا الإ عبطلاب

 بشت نأ حجرألاف « لاتقلا ىلع ةردقلا كل نكت مل اذإ امأ
 بناج ىلع ةاتف تناك دقف .. « نامريش . و » ةسنالا رارغ ىلع

 ارجع تفداص اهنكلو « ريمضلا ءاقنو « ةفاقثلاو « ءاكذلا نم ريبك
 فوخ اهولمي ناك دّقف . ىعامتجالاو لمعلا نيناديملا ىف امات

 وأ 6والع) ضفرت تناك دقل لب « قوفتلاو روهظلا نم غاط
 ولغلاو ءاعدالا اهسيئر اهب نظي ال ىتح اهلمع ىف اهبتأت ةيقرت
 ىلإ لصت تناك دقف اهلمع تدقف اذإ امأ ! اهلمعل اهريدقت ىف

 لمعب قاحتلا بلط مدقتل اهتعاجش عمجتست نأ لبق عوجلا افش
 ١. رخآ

 « نامريش ةسنالا » هب تزيمت ىذلا ءاوطنالا اذه ناك دقو
 قلحإ
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 « اطلستم الجر اهوبأ ناك . هيف شيعت ىذلا تيبلا وجل ةجيتن

 ! ماعطلا ىتح « قالطألا ىلع ئش نم ةيافكلا تيبلا ىف نكي ملو

 نمو ؛« ضعب باسح ىلع مهضعب عيمجلا هيف كرتشي دجو امف
 الإ اهيف يشب ءرملا رفظي ال ةكرعم ةايحلا نأ اهعور ىف رقتسا مث

 قحتسا رفظلا هل ردق اذإف « رخأ صخش باسح ىلع نوكي نأ

 حافكلا ىلع ةأرجلا ةاتفلل“ نكت ملو ! مهتيهاركو نيرخآلا ءادع

 . ! ةيهاركلاو ءادعلا هجو ىف دومصلاو رفظلا لجأ نم
 ؟ « اًفاتخم د نوكت نأ عيطتست له

 « كترّيشعو كناريج كيلإ اهب بذجني ىرخأ ةقيرط ةمثو
 ع مهقوذو « مهاوتسم نيبو كسفن نيب مئالت نأ ىه كلت
 .. مهيز ىتح لب « مهتاداعو 2 مهتادقتعمو

 ىف عرشن نيح انهجاوت ىتلا تالكشملا ربكأ نم نأ عقاولاو
 نوكن نأ عيطتسن ىدم ىأ ىلإ : يه ةيعامتجالا انتاقالع نيوكت
 نع فلتخن نأ « بلغألا ىف بلطتي انسفنأ نوكن نأو ؟ انسفنأ

 . مهنع ازيمتم ائكيش نوكن نأو انريغ

 هجو ىف ةبقع نوكي نأ ىغبي ال (فالتخالا) نأ ةقيقحلاو
 نأو « هسفن نوكي نأ ىف قحلا ناسنإ لكلف ! جضان عمتجم
 نأ لفط ىلع ريسعلا نم نإ معن . صاخ ئشب هاوس ىلع زيمتي
 ؛ نوللا ىف افاتخم ناك اذإ , لافطألا عمتجم ىف اناكم هل دجي

 « ةينهذلا تازيمملا ىتح وأ « ىنامسجلا نيوكتلا وأ ؛ ىرلا وأ

 أ قلي "انقطاع" ميغا عمدت ىف لالا ”نكلو + - ةتاعنملا



 ١ه

 قح نم تازيمملاب دارفنالاو « ةيصخشلاب زيمتلاف . كلذك نوكت
 اناكم لعجي ىذلا وه جضانلا عمتجملاو « ايفطاع جضان لجر لك

 . فالتخالاو زيمتلا اذهل هينارهظ نيب

 اًرضع نوكت نأ : « نامفوك درافراه » روتكدلا لاق ايو
 فالتخالاو زيمتلل اناكم هسفن تقولا ىف لعجي قسانتم عمتجم ىف
 . ايعامتجاو ايفطاع جضان عمتجم لكل ىمسألا فدحلا ومل

 فواخملا ساكعنا

 فوخلا اذه ساسأ نأ حجرألاف « امومع سانلا يشخت تنك اذإو
 (ميمزعءاتمد) ساكعنالاب ىسفنلا ليلحتتلا ملع ىف يمسي ام وه

 تابقعلا ربكأو مهمهفت ال تنك اذإ سانلا ىشخت نأب ريدج تنأف

 بحسب ةبوشم مهيلإ كترظن نوكت نأ سانلل كمهف قيرط ىف
 بكرت تنك ول !؟ امامت . ةئطاخلا كتاداقتعاو كفواخم نم
 اذإ كنإف « مالظلا هفلي اهوح ام لكو اهلحئاد نم ةئيضم ةرايس
 ةطلتخم ءايشألا ىلع كرصب عقو « جراخلا ىلإ اهتذفان نم تعلطت
 . ةرايسلا لخاد كتروصب

 اسكاع مهيلإ ترظن 2 سانلا ىشخت تنك اذإ لاخلا اذكهو

 رقتسا بنذلاب ساسحإ نم اهيف لمتعي امو « كسفن ةيلخاد مهيلع
 . ةلوفطلا نمز ذنم كسفن ىف

 ءاقدصألا بستكت نأ لهسلا نم
 اننأ ءاقدصألا باستكا نيبو اننيب لوحي ام مهأ نأ انكردأ اذإو

 نأ انيفلأ ٠ ةيعقاو ريغ وأ اهيف اغلابم وأ ةيلفط تاهاجتا لختن
 ةلكشملا هجو نكلو « قالطالا ىلع ةلكشم دعت مل سانلا ةشياعم



 ننز

 ةصاخو ! لمعلا بعص لوقلا لهس « كاردالا »م اذه نأ وه قحلا

 فواخم كل تناك اذإف ! روذجلا ةقيمع ةيغاط انفواخسم تناك اذإ

 كنإف ؛ ءاقدصألا باستكاو كنود لوحي ىذلا عونلا اذه نم

 هذه ةداضم رطاوخ كسفن ىف يمنت نأب اهيلع بلغتلا عيطتست

 . اهيلع ىغطتو اهحجرت يتح « فواخملا

 «( ةماعلا ةدعافلا مرتلاف « نطاوخلا هذه ةيمئت نم تغرف اذإف

 تنك ءاوسو . مهل كبح ىلإ اونأمطا اذإ كنوبحي سانلا نأ ىهو

 نإف « راثيإو درجت نع وأ - ةرثأو ةينانأ نع كرعاشم ىف ردصت
 . عفاودلاو زفاوحلاب ال لاعفألاب ىه ءاقدصألا بسك ىف ةربعلا

 . بحب اًبح كولداب مهبحت كنأب سانلل ىحويام تلعف اذإف

 لإ ءاغصإلا نسل نأ ( ىضم نمز لزم ىبأد تلعج دقو

 كلت نأ تيدا: "بايد دتتيا اان رركأو « سانل
 لحم ىف تنك يننأ ركذاو . مهتقادصو مهبح ينتدجأ ةعيرطلا

 لماع هجو للظت باغكالا نب ةلحنب تحالف « اعيش عاتبأ ةلاقب

 مويلا ىفو . باجيالاب باجأف ا هب ناك نإ هتلآسف ؛ لحا

 عادصلا ناك نإ لغأ لماع تلأسو « سمألاب ناكام تركذ ىلاتلا
 لاز عادصلا نأب باجأو « ماستبالاب ههجو قرشأف ءافخ دق
 كلذ ىلع ىداملا ىئازج ناكو « هب ىمامتها ىلع ىنركشو ؛ اًمامت

 تقولا كلذ ىف اناكو « تيزلاو ركسلا نم هتعاضب ىلع ضرع نأ
 . ! رمحألا تيربكلا نم ردنأ

 تفداص اذإ اهلكأ بيصت هذهك ةقيقر تالماجم نأ كشالو

 دقو . رابتعالاب ساسحالاو فطعلا ىلإ صاخ عونب ةفهلتم اًسفن



 نفل

 تفداص هل ىتلماجم نأل ةلاقبلا لح لماع نم ءازج نم تلنام تلن

 ةمحز نع اًثيش امهب حوريل ةيمهألاب ساسحالاو فطعلا ىلع هتفل
 . هتباثرو لمعلا

 مهتالع ىلع سانلاب ضرا
 ىضرت نأ كنم نوديري مهنأ سانلا ةلماعم ىف ركذت نأ يغبنيو

 تدهج امهمو . اونوكي نأ ىغبتي اك ال مه امو مهتالع ىلع مهب
 ءانعلا اذه كيدجي نلف اًرادتقاو ةونع سانلا عبط ريقت نأ 0

 كتعاربو « حلاطلاو حلاصلا اهنم نكلو « ريغتت نأ لق عابطلاو . اليتف
0 
 هيفستلاو دقنلاب الو « فينعتلاو موللاب اذه ىتاتي نلو « ىانلا
 ةديمحلا ةليضفلا مهسفنأب اوسملي نأ ىلع مهتنواع ذإ ىتأتي امنإو

 اهب اوفصتي نأ ىلع مهديرت ىتلا
 يفك نأ روس تيبللا اهاتف ىلع ذخأت نكت مل ةانف فرعأ

 مل ثيحب ةفاصحلا نم تناك دقو . اميقتست نأ لق نيتريدتسم
 لدتعم هيف هتدهاش موي ءاج ىتح ؛« صقنلا كلذ ىلإ طق رشت

 كلذ تلعفو هتماق لادتعاو هماوق ةقاشر ذئدنع ترطأف نيفتكلا
 ايفاك كلذ ناكف « ةتوافتم تابسانم ىف تارم ثالث وأ نيترم
 .! ماودلا ىلع هيفتك ةماقتساب ظافتحالا ىلإ ىعسيو ىتفلا هبنتي نأل

 ةعتملا سائلا حما

 ( ةعتملا مهنحمت نأ سانلا ةقادص اهب بستكت ىتلا لبسلا نمو

 ءابطخلاو باتكلا رهشأ نأ ظحالت كلعلو . اهلين قرط ىلع مهدت وأ

 ةعيبطلا ىفام ريدقت لع مهيعمتسم وأ مهءارق نولمحي نيذلا مه

 . لامج نم ىقيسوملا وأ نفلا ىف وأ



 نك

 نم لعجت نأ كنكمأ امبراف ةقيرطلا هذه تقذح كنأ ولو
 بسكل ةليسو امهريغ وأ « يقيسوملا وأ « نفلاك ةصاخلا كتاياوه
 عساولا ىلاعتملا ثيدح سانلل اهنع ثدحبتت الأ طرش ىلع قزرلا

 هتعتم ىف هوكر شي نأ ىلع هيعمتسم ديري نم ثيدح لب « ةفرعملا

 هرؤورسو

 ثدحتن فوسو - صخألا ىلع ةبوطخلا تقو ىف اذه قدصيو
 مهتايتف بولق ىلإ نيبحنا برقأف - لوصفلا نم ىلب اميف كلذ نع

 لوألا ماقملا ىف نهعاتمإو مهتايتف ءاضرإ نولعجي نيذلا كنلوأ مه
 . مهدحو محل ةعتملا بالتجال ةليسو نهنأب نهورعشي نأ نم الدب



 ساشلامصفلا

 جوزتت نأ لبق

 دقو . اوجوزت ول امم ًالح دعسأ مهتبوزع ىف مه نّم سانلا ني
 ىتح تشاع ْذِإ « سانلا نم عوبلا اذه نم » ىتيه » ىتمع تناك

 جوز ىلإ اهتجاح طق وكشت نأ نودو « جوز ريغب نسلا ىف تلغوأ
 اهتداعس تناك دقف اهتبوزع ىف تدعس نإو اهنأ ىلع . اهتدحو سنوي
 اهلغشي المعو ةعتم ثدجو اهنأ كلذ . نيرخخأ صاحشأ باسح ىلع

 ىلع نهتأشنو اهرارغ ىلع نهتبرف « تيفوت امل ثحخأ تانب ةيبرت ىف
 ةعحوخييشلا نغلب ىتح امم نشعو « اهترظن لثم جاوزلا ىلإ نرظني نأ
 . عتم نم نهيلع ةبوزعلا هتتوفام ىلع طق نمدني نأ ريغب

 مهزئارغ اوتبكي نأ مهعسي سانلا نم دج اليلق نأ دقتعأ ىننأ ىلع
 ةرثكلا نأو « اهتخأ تانبو ىتمع اهتدبأ ىتلا ةردقلا هذهب ةيعيبطلا
 ريكفتلا ىلإ -- تقولا نيحب نيح - ةعيبطلا مهعفدت سانلا نم ةبلاغلا

 نكميال زفاح ءارو .اقايسنا ريكفت ريغب جاوزلا ىلإ وأ « جاوزلا ىف
 , هتمواقم

 ناقبسي نيذللا سجوتلاو ددرتلاب زيمت دق اذه انرصع ناك اذإو

 ( ةئباثلا تاءاصحالا لهاجت مهعسي ال نابشلا نأل كلذف جاوزلا

 هذهو ٠ لشفلاب ءوبت تاجيز ثالث لك نم نيتجيز نأ ىهو
 نوريثك ةيجوزلا ةايحلا نم عون نع رفست دق ةثلاثلا ةجيزلا
 1 مهسفنأل اهنوضري ال انم



 نأ

 لءاستن اًنقو مدعن ال اننإف « انرمأ ىلع بحلا انبلغي امهمف « مث نمو
 5( ىه (لجرلا اذه وا ةأرملا هذهأ : انسفنأ نيبو اننيب اميف هيف

 . ! ؟ انل ءاسنلا

 ىعاواللا ىلعألا لخملا

 كنيعأ ىنعدف « فرظلا اذه ىف كسفن تدجو نأ فداصت اذإف

 ىنعأو « كقلق رصانع نم لقألا ىلع دحاو رصنع نم صلختلا ىلع
 نأ نكمي دوجولا اذه ىف اًدحاو اًصخش ةمث نأ نع كتركف هب
 ملح ىوس ةركفلا هذه ساسأ امف . كل « جاوزألا بسنأ و هيمست
 مل ةروص نمكت كنهذ نم ناكم ىفف . اًمامت هتيسن كلعل لفط

 ةلثام اهنأ الصأ ملعت مل كلعل وأ « ليوط نمز ذنم كرظن اهيلإ هجوت
 ردق ولو . اهدشنت ىتلا ةجوزلا ىف ىلعألا كلثم ىه كلت ... كانه

 اهتسمل ىتلا تافصلا نم اًجازم اهتدجول ةروصلا هذه ىلإ رظنت نأ كل
 ةاتف تدك نإ كيبأ وأ ١ ىتف تنك نإ كمأ ةصاخو - كيدلاو ىف
 « كتاجاح ايضرأو كبتابغر اهيف اعبشأ ىتلا تاظحللا كلت ىف -
 اذإن ... اهب فاصتالا ىلع امهتدرأ ىتلا تافصلا كلذ ىلإ افاضم
 تضرم اذإ اهسفن ةقرلا نوكت نأ كتجوز ىف دشنت كنإف الجر تنك
 'نيذللا ناسحتسالاو ءارطالا كلذ قوف كحنمت نأو - كمأك امامت -
 كمالحأ ةاتف نإف ةلمجلا ىلع وأ . كمأ ىف امهتدقتفا نوكت نأ ىسع
 ةايحلا ىف مه نم هل سيلو « بلطلا بسح » كسفنل هتعنص صخش

 .. كداعسإو كءاضرإ الإ

 ليخي ىذلا تقولا كب رمي فوسف « سائلا رثكأك تتك اذإف
 اهنأ ذقتيح ىعت كنأ ولو كمالحأ ةاتف تدجو كنأ هيف كيلإ



 هال

 ؛ كتدلاو نع ىمسجلا وأ ىلقعلا نيوكتلا ىف وأ هبشلا ىف ةفلخم

 ىتلاو « كمأ ىف ةبلاغلا ةيزما اهب تدجول تيصقت ول كنكلر

 1 6 يعل ذم ةقررك « ةلوفطلا ذنم اًيفاب ارثُأ كسفن ىف تعب

 . ! ةيشملا ةقاشر ىتح وأ « رعشلا جوامت

 مهتاجوزل اًمومع لاجرلا رايتخال اًريوصت دجأ مل نأ قحلاو

 ىتلا ةاتفلا كللتك ةاتف ديرأ م : ةميدقلا ةينغألا علطم نم اًريخ

 . ! « ريزعلا ىبأ اهجوزت

 ىساسأ ْئش ىف « كيبأ ةاتف » نع كتاتف فلتخت نأ ىخبني هنأ ىلع

 ! دحأ هيف ككرشي ال كدحو كل اصلاخ اهبح نوكي نأ وه : دحاو

 ,  ريثكلا عقوت له
 صلخت ةاتف دجت نأ ىأ . كملح نم بناجلا اذه كل ققحتي دقو

 اهرودب بلطتت ةجوزلا دجت نأ بلغألا نكلو - كدحو بحلا كل

 ةروص اهسفن ىف دجت نأو « تنأ بلطتت املثم ةداعسلاو 5007

 تنأ رظنلا اديعت مل امف مث نمو . تنأ اه اهئ دا ننيأ ل7

 امكجاوز نإف ةعقاولا قئاقحلا ءوض ىلع ايلعلا امكلثم ىلإ - ىه

 قوت امامك قت الإ قع

 هتدلعأ ىهش ماعطب ىظحت نأ ارظننم مويلا رخآ كتيب ىلإ بوؤت
 نيب هضفنت ا ةيغصم اناذأ اهلك اهدجت نأ اًعقوتمو د

 كرما دجت نأ كمدصي كب اذإف « مويلا لالخ هتفداص ءانع نم اهيدي

 نأ ل وحنا ناضحإ "نك رعانادت راسا نأ وأ « للخ هباصأ دق

« هنع ثدحتلا ىف تنأ ىضمت نأ ول دوت اعادص كتجوزب
 نم الدب 

 لفط لازت ام تنك اذإف « اهيدي نيب كاوكش ضفن ىف ىضمت نأ



 هم

 جوزلا رهظمب روهظلا تلواحو هتمتك نإو قتحلا ترعشتسا « سفنلا
 . ةيآلا تسكعنا اذإ كتجوز هترعثتسا وأ - قوفشلا

 تنك نإ لءاستت تأدب اهسحت ىتلا رعاشملا هذه لثم تمكارت اذإف
 نيصت نأ كد دقو ! كل « تايتفلا 57 » العف تجوزت لق

 كتلاض دجت نأ المؤم « قالطلا ىلإ ىعستف ةيجوزلا كتايحب اعرذ
 لك نم تالواحم عست نأ حجرألا نكلو « ةمداقلا ةرملا ىف ةدوشنملا

 كلذ ! ةرم لوُأ اهترعشتسا ىتلا لمألا ةبيخ ىلإ كدرت اهذبت رشع
 كب ىضفي نأ نكميال هدحو جاوزلا نأ ىه ةيساسألا ةقيقحلا نأ
 تنا كيلع فقوتي امنإ ةداعسلا نم كظح. رادقمو ؛ ةداعسلا ىلإ

 صخشلا كلذ تنأ حبصت فيك نكلو . كتجوز ىلع فقوتي امم رثكأ
 ؟ جاوزلل هسفن ةمءالمب قيلخلا

 ىلع صخألا ىفو « كتلوفط براجت ىلع الوأ فقوتي اذه
 ىغبني فيكو جاوزلا نع كابص علطم ىف اهتنوك ىتلا تاعابطنالا
 تاعايطنالا هذه نع ىلختلا كعسي ال كنإ لوقأ تسلو . نوكي نأ

 ( جاوزلا نع كسفن ىف ةرقتسملا ةركفلا نكلو « كحضن روط ىف
 كرخدت لكشت « كيدلاو جاوز ىلإ كترظن نم ةدمتسملا ىهر
 زيخ وأ :لشاف جاوز جاتن تنك اذإف . ريبك دح ىلإ جاوزلا ىف
 ا ةلواحم ىف أدبت نأ لبق ىتح نجي نأ حجرألاف . قفوم

 جاوزلا ىلع مدقت دق - ضورفلا أوسُأ ىلع - كلنأ وأ « كجاوز
 . ( >(هدعموزو ىسفنلا ضرملا وه باصعلا) ةيباصع بابسأل

 ! ؟ جاوزلا وأ بحلا ىلإ عفدت ىتلا ةيباصعلا بابسألا ىه امف
 رفاوحلاو فواخملا هكولس لكشت « لفطلاك ىسفنلا ضيرملا نإ
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 هكولس نأ ىردي ال وه ذإ مولم ريغ كلذ يف تاك نإو « ةيعاواللا
 مل نيمقلا هءاكذ نأل « ةيعاواللا ةيلفطلا عفاودلا هذه هيف مكحتت
 ةيفطاع ةبرجت صخشلا اذه لثم فداص اذإف « عفاودلا هذه هل نيب

 ىهو « ةماهلا ةقيقح لا لافغإ ىلإ انعفدتام اًريثك ةيعاواللا انلوقعو
 ىلع لبقن مث نمو « جاوزلا فده نوكت نأ ىغبني ةداعسلا نأ

 زكرملا وأ هاجلا ىف اًممط جاوزلا نأب لوقلا ىلإ اًجاتمم تسلو
 هعسو ىف صخش ىأف « ةيباصع سسأ ىلع موقي امنإ ىعامتجالا
 نيلماعلا نيذه ىلع قلعي ىذلا وه هدحو لفطلا نأ كردي نأ
 ىرخا ءاطحأ كانه نكلو ! اهسفن ةداعسلا ىلع قلعي امث ربكأ ةيمهأ

 . جاوزلل ىساسألا فدهلا نع انيمعت

 لفط جاوز وه امنإ ةتحب ةيسنج بابسأل جاورلا نأ كلذ لاثم
 مغربو « بحلا ىلع رفاحلا ىه ةيسنجلا ةيحانلا نأ مغرب كلذك
 تناك امل ةيسنجلا ةيحانلا نأ كلذ . اهنودب رمتسي ال بحلا نأ
 ناقستملا ناجوزلا ناك مث نمو - اًعم مسجلاو لقعلل تاجاح لثمت
 ةيسنجلا ةيحانلا نإف - اهب عاتمتسالاب جاوزألا قلخأ امسجو القع
 هبشأ ذقيح نوكت اهلعل لب « انءاضرإ اهدحو عيطتستال ةدرجم

 . نيح ىلإ انمالاب بهذي ىذلا ردخملاب

 ىلإ رظني نأ ىلع أكن ىذلا لجرلا نإف كلذ نم سكعلا ىلعو
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 ةمعسي الأب كلذك قيلخ « رذق يش اهنأ ىلع ةيسنجللا ةيحانلا

 . اًيسنج اهيف عمطي ةأتف عم بجلاب

 نم ةيلاخ بابسأل جاوزلا ىلإ عفدي ىذلا ىعاواللا عفادلاو

 ىتلا ةيتاذلا تاعزنلا ءاضرإ بلغألا ىف وه « ةيسنجلا ةيحانلا

 ضيوعتلا عفادلا نوكي دق وأ « مهسفنأ ىف اهئاضرإ ىف سانلا قفخأ
 « جاوزلا ىلع مدقملا صخشلا هوكشي عون ىأ نم صقن نع

 ىننأ نظأال » : ليلحتلا ءانثأ اًموي ىل لاق ىذلا صخشلا كلذك
 دشأ ىنبحت ىتجوز نإف « سانلا هفصي ىذلا دحلا ىلإ عبطلا يس
 . 6«! بحملا

 اهيلع موقي ىتلا ةئطاخلا سسألا هذه لثم ىف عقاولا نأ ىلع
 نأ عيطتسي ال جوزلا نأل كلذ . اليلق الإ ميدتست ال جاوزلا

 ال ةجوزلا كلذكو « اهسفن ريغ ةجوزلا نم رخا اًصخش قلخي
 جوزلاو . هسفن ريغ رخآ اًصخش اهجوز نم قلخت نأ عيطتست

 فعضلا ىف عرشي هب هتجوز ةقث نم هسفنب هتقث دمتسي ىذلا

 نا امإف « هب اهتقث تفح وا هل هتجوز بح لق اذإ ىرخأ ةرم

 : رخآ ندضم“ نم ةقنلا ءاقعسال  ةاعسم نركي وأ دئدتع“ ناهي

 نأ ىلع لجر نم جاوزلا ىلع ةاتف لبقت نأ حصي ال كلذكو
 ( احل ءاضرإ هعابط نم لجرلا ريغي امهمف « هحالصإل دهاجت

 ةنيمق ىهو « اهيا>هبولع .لظتس هتابغرو هتاساسحإو هرعاشم نإف
 تقو ىأ ىف حطسلا ىلع وفطت نأب

 دا
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 ةلولخلا ريغ تالكشملا

 ةلكشم ؛ ئطاخ ساسأ ىلع ماق جاوز لك ءارو دجتل كنإو
 7 ةلوفطلا نمز كئم هعم ةأرملا 0 لجرلا اهله ةلواحم ريغ

 ةلكشم . لجيل جاوزل 00 0 را م نأ كلذ ل

 نوج ناك ىذلا « هابأ نأ 0 : 0 هتركنأ

 نوكيس هسفن ىف هيبا ةافو هثدحا ىذلا رثآلا نأ بسحي نوج ناكو

 ىناث هبيترت ءاجو « حجن هنكلو « ناحتمالا ىف هرثعت ىف اببس

 اضوع نكلو اهناسحتساو همأ ةشهتب اقيقح نوج ناكو « هلصف

 ىري نأ لبق ىفوت كابأ نأ هللا ركشأ ىننإ » : هل تلاق كلذ نع
 ةعماجللا ىف جرختي ةلئاعلا يف صخش لوأ تنأف ! ةجيتنلا هذه

 61: فرشلا ةةقرم لف لص نأ لوك
 3 ع

 ىه نوجل ةجوز بسنلا نا « هذه لاحلاو حضاولا نمو

 هذه لثم ىلع روثعلا ىف قفخأ نوج نكلو . باسح ريغب
 ةجيتن فطحل يلاجرلا هركت تناك ةاتف نم جورزتو ع ةاتفلا

 اًدحاو ى ىرت نأ هركتو 2 صقنلاب اهنبفل ىف نيفد ساسحإ

 نوج فداص ذإو . هترهش ةعئاذ وأ هناديم ىف ازربم مهنم

 5 ادقحو ةريغ ا تالتما ةيلمعلا هتايح ىف احاجن

 اهوق دح ىلع - تقمت اهنأل « تاعمتجللا ىف هعم رهظت نأ

 ٍإ «س .٠ كوج زسم هذه» : نولوقيو سانلا اهيلإ ريشي نت
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 ةنلا ليلحتلا امهدمأ ىتح ةسعت ةايح ناجوزلا شاع دقو

  قالطلاب الصفنيو امهقافخاب املسيل ةيفاكلا ةعاجشلاب

 ركفلا لمعت تللظ تنأ اذإ « ةرايسلاب جاوزلا ىل قيدص هبش
 لطعتي نأ نكمي ىتلا ةديدعلا بابسألا ىفو « اهتالآ ديقعت ىف
 ىف تيضم اذإ امأ . اهدوقت نأ كيلع بعص « اهببسب اهريس
 . رسيو ةلوهس ىف اهدايق كل تسلسأ اهديقعت نع الفاغتم اهتدايق
 يضمي نأ نكمي « نوجضان ءاكرش هفارطأ ىذلا جاوزلا كلذكو

 تدرأ ام لكو . ربصلاو كاردالا نسح نم يشب رسيو ةلوهس ىف

 لماوعلا نم بناج وه لصفلا اذه ىف ئراقلا اهيآ هبا ةلريضرت

 دق تنك اذإو « دعب اميف ءانع ببست نأ نكمي ىتلا ةديدعلا

 فصوي نأ نكمي دحاو صخش كانه سيل هنأ فلس اميف تلق
 صخش ىأ راتخت نأ اذه ىنعم سيلف كل جاوزألا بسنأ هنأب
 ! كعم طق قفتي ال ىذلا صخشلا قيقحتلا ىلع سيلو - ناك
 . كل اجوز نوكيل -

 ىفكي ال هدحو بحلا

 اياك اًبس هدحو سيل ككيرشل هلمحت ىذلا بحلا رادقمو
 ضرملا» باصعلا نم عون الإ سيل هسفن بحلاف . جاوزلا مايقل

 ديري ىذلا صخشلا ىلع قداصلا مكحلا نع درفلا ىمعي (ىسفنلا

 رادقم نيب ةقالع ةيأ كانه سيلف . هعم هتايح ةيقب يضقي نأ

 نأ: فيفا زب قا ادهن هن دامب للا فق رلا» نمو ينك
 بحلا اذه لثم نأل « اليلق الإ رمعي ال ىغاطلا ىوقلا بحلا



 اذ

 انثدحت يتلا ةيلفطلا ينامألاو لامآلاب ربكأ اًطالتخا اًطلتخم نوكي
 صاخشألا عسو ىفو ةيلفطلا ايلعلا لثملا نع انثيدح ءانثأ اهنع
 اويحي نأو اوجوزتي نأ اًميظع اًبح ضعبل مهضعب نونكي ال نيذلا
 مهراتخي نم ءانبألا اهيف جورتي دالب كانه تلازامو . ةديعس ةايح

 . ماجسناو ماثو يف ءالّوه شيعي كلذ عمو « جاوزأ نم مهؤاأ مه
 وه جاوزألا نيب ماجسنالاو ماثولا داجيإ ىف مهملا لماعلا نأ كلذ

 العف اعم اشيعي مل نينثا ىلع ريسعلا نمف مث نمو « ةشياعملا
 : انتيفح اح رسألا اهدي كف نأ

 نيبغا راجش

 ىلع ليلد نيبنلا راجش نأب لوقلا نم باوصلا نع دعبأ سيلو

 امنإف ّئش ىلع راجشلا لد نئلف ! ضعبل مهضعب مهبح رادقم
 مهضعب نم نوبلطي مهنأ ىلعو « ىفطاعلا جضنلا روصق ىلع لدي
 هتجوز ىلإ جوزلا رظني نأك) اوبلطي نأ مهل قحي امم رثكأ ضعبلا
 اًمامتها وأ افطع قدغي نأ حصي ال هسفنل ركتحم ّئش ىلإ هترظن
 تالكشم اولحيل اوجوزت امنإ مهنأ ىلع لدي دق وأ « (وه هيلع الإ
 لبق ماجسنالا اودقتفا نيذلا كتلوأو . ةلولحم ريغ مهسفنأ ىف
 نيح جاوزلا دعب هداقتفا ىلع اولظي نأب نوريدج « جاوزلا مامتإ

 . ةيجوزلا ةايحلا تالكشمل نوضرعتي

 ناجوزلا دجي الأ جاوزلا قيفوت مدع ىلع ىرخألا لئالدلا نمو
 ةيحانلا نأ انفلسأ اننأ حيحصو . ةيسنجلا ةعتملا ريغ هب ناعتمتسيام
 ةيسنجلا ةيحانال نأ انفلسأ اننكلو « جاوزلا دمع مهأ ىه ةيسنجلا

 نيلبقملا حصنأ ىنإف مث نمو « كلذك ءاضرالا بلطتي اًينهذ اًهجو
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 ل هنع ا م نودجي لل نيذلاو 0 لع

 8 1 اولا دام

 ىرخأ تاريذحت

 « كنم جاوزلاب افورعم كيلإ ىدسي هنأ ىري اًصخش جوزتتال *
 « يندألا » كيرشلا نإف . فورعملا اذه هيلإ ىدست ىذلا تنأ كنأ وأ
 بلقني ىذلا رمألا « ةينهألاب هساسحإو هرابتعا ماودلا ىلع دقتفيس
 . هل ةيهاركو « ىلعألا » كيرشلا ىلع اًدقح امتح

 براشملاو قوذلا ىف اًمامت كضيقن لع اًصخش جوزتت الو 0

 ىلع نيمزاع - امالك - انوكت نأ الإ مهللا « ىعامتجالا ىوتسملاو
 ةبغرلا وه بحلا نأ نيح ىف ذإ . امكنيب ةقشلا بيرقتل ةيحضتلا
 ةعتملا الإ هراهدزاو هئامن ىلع بحلا ىقيي ال هنأ الإ ةمسجم ةذللا ىف
 تناك املك « اًعم امكعتمت ىتلا لماوعلا تديازت املكو . ةلدابتملا

 . لضفأو ربكأ ديعس جاوز ىف امكتصرف
 امكل يغبني ءايشأ ةمث « جاوزلا ىلع امدقت نأ لبق « اًريخأو ه

 . ! اقفتت الأ ىلع - ةحارص ىف -اقفنت وأ اهنأشب اقفتتو « اهاشقانت نأ
 ىلع امكيأر رقتسا اذإف . لافطألا باجنإ ىه ءايشألا هذه مهأ لعلو
 ككيرش نع فلتخت تنك نإ « بسحتالو . كو ىتمف باجنالا
 دعب كرظن ةهجو قانتعا ىلع هلمح كعسو ىف نأ ؛ ددصلا اذه يف
 حاجنلا وأ لاملا اهلثمي يتلا ةميقلا اًمضيُأ ءايشألا هذه نمو . . جاوزلا
 ىلع قلعي مدحأ ناك اذإ هنإف . امكيلك امكل ىعامتجالا زكرألا وأ



 قاقشلا بدب ليفك اذه نإف رخآلا اهقلعي ام ربكأ ةيمهأ ءايشألا هذه

 جاوزلا ىف كتداعس نأ وه هكاردإ كل ىغبني ام مهأ نأ ىلع

 تاونسلا ىف هلعفتام ىلع لب « جاوزلا لبق هلعفت ام ىلع فقوتت ال
 . جاوزلا ىلت يتلا

 « ةلوفطلا دقع نم ام دح ىلإ اًيلاخ « اًئزتم اًصخش تنك اذإف
 لازامف . جاوزلا ىف ةداعسلا كسفنل ققحت نأ كتعاطتسا ىفن
 . اهاضرأو ةايحلا قرط لضفأ « هبعاصمو هتالكشم مغرب « جاوزلا

 ان نك نق



 رات ارّصْفلا

 كجاوز ىف ءلاعست فيك

 . ءاولا ىلإ مهتجاحك ةيعيبط ةجاح ضعبل مهضعب جاوزألا بح

 اههدحأ ةذللا ابهو اذإ ناجوزلا هرعشتسي ىذلا ساسحالا وه بحلاف
 ةيساقنلا .ةهجتولا نم + ليحتملا نمو . اعم' اهاقليخ وأ. رخاللل
 ىسيئرلا ردصملا اليوط اًدمأ لظت اهنأل , همأ لفطلا بحي الأ -
 ببسلا اذهل اهلفط بحت مألا نأ 15 « ةذللا ىلع هنم لصحي ىذلا
 رثكأ اهلفط نم مألا اهصلختست ىتلا ةذللا تناك نإو « هسفن
 ريغ لماوعلا نم ريبك بناج ىلع اهئاوطنا نع الضف « اًديقعت
 . ةيسنجلا

 مهناهذأ تررحت اذإ جاوزألا بولق ىف ثعبني نأب قيلخ بحلاو
 وه بحلا نأ م ذإ . ةتوبكملا فطاوعلاو داقحألاو فوخلا نم

 نالعافتي ةداعسلاو بحلا نإف ؛ ام لماع رمآلا ىف لخدتي ملامو

 . جاوزلا مادام اًدرطم اًيعيبط العافت

 نكلو 0 اًريثك رمألا لهسي جاورلا قيسي ىذلا بحلا نأ ىعيبطو

 . افينع اًيغاط بحلا نوكي نأ بلطتي ال اذه

 القع نيقسانتم نيصخسش نبي ىسنجلا داحتالاف . ةيسنجلا تاساسحالا
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 نأ ىلإ اذه « ناسنإلا اهرعشتسي ىتلا تاذللا ىوقأ قلخي اًدسجو
 نم رخخأ ددعب عاتمتسالا مامأ ليبسلا دهمي يسنجلا رتوتلا ءاضرإ

 . قالطإلا ىلع اًيسنج الماع نمضتيام اهنيب نم نكي مل ناو تاذللا

 تنك اذإ سمشلا بورغ ىارمب عتمتست نأ عيطتست ال كنأ امكف

 كنكمي ال كلذك « اًعوج روضتت تنك وأ كسرض ىف الأ وكشت
 امكقفاوت اهويهي ىتلا ةينهذلا ةعتملاو كتايح كيرش ةقفرب عتمتست نأ

 ؛ عبشي ' كجوز يف هيلإ علطتت ىذلا ىسنجلا ءاوترالا ناك اذإ لقعلا

 . هب لابم ريغ كجوز ناك وأ

 ساسألا موزل ةديعسلا ةيجوزلا ةايحلل مزال ىسنجلا قفاوتلاف
 ىف يش لك سيل يسنجلا ساسألا نأ حيحصو . ناينبلل نينا

 ناجوزلا دقتفا اذإ ةداعسلا هللظت نأ نكميال جاوزلا نكلو « ناينبلا
 . ةيسنجلا ةيحانلا ءاضرإ اهحيتي ىتلا ةذللا

 ءاسنلا نم /70 نأ ىلع اكيرمأ ىف تاءاصحالا تلد دقو

 ىلع لمحت نأ نم ربكأ ةبسن ىهو ٠ ىسنجلا دوربلا نيناعي
 ةفطاعلا هذه نم تامورحم نقلخ دق تايتفلا ءالّؤه نأب نظلا

 . ةيعيبطلا ةيناسنالا

 نكمي ناك تاسيعتلا ءالؤه بلغأ نأ سفنلا ملع ىأر ىفو

 ٠ تبكلا ىلع نهابص ىف نأشني مل ول نهتأدل نع نزشني الأ

 جاوزلا ىلع مدقت نأ ءالؤه نم ةدحاول زوجيال هنأ يبأر ىفو

 « ةدوقفملا اهتيساسح ةداعتسال اًعيش عنصت نأ تمزتعا دق نكت ب

 . رمألا ربدتيل املس اهتلعب اهجوز رطخت ملام وأ

 ىسقأ سيلف « نايفكي ال هل اهمالستساو اهجوزل اهلاثتما نإف
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 هتفطاع هديدبت نم هسفن يف نامرحلاب ساسحالل ثعبأو لجرلا ىلع

 . ةباجتسا تود

 ةيهاو راذعأ

 اذإ جاوزألا اهب جتحي ,ىتلا_تاريربتلل ضرعت نأ انه انب لمجيو
 ىف هدي جوزلا ضبق نأ ارش ضعبلا مهضعب بح نع اوفك

 نم نيذه ىلإ ام وأ هلامعتسا دعب مامحلا فيظنت هلامهإ وأ قافنالا
 نيب ةوفجلا عوقول ىقيقحلا ببسلا نوكي 1 دعبأ « تاريربعلا
 0 « بابسألا هذه لثم نم هيدبت امب ةجوزلا عنتقت ة دقو . نيجوزلا

 ءاوترالا ىنجتال ةقيقحلا ىف اهنأب تحرص 21 ىف كب تقثو نإ
 ةلاح ىف كلذك اذه قدصيو « ةيجوزلا اهتايح نم ىفاكلا ىسنجلا

 هلال اهديدبت وأ هتجوز راجش نم وكشي ىذلا جوزلا

 «رومألا هذه لاثمأ نم اًيسنج نايضارلا ناجوزلا وكشي دق معنو
 . ةمئاد وأ روذجلا ةقيمع ذكيح نوكتال امههاوكش نكلو

 نود جاوزلا نس اغلب ةاتف وأ ىتف دجت نأ لق كنأ عقاولاو
 دبتساو امهيلقع فصنب تدبتسا دق ةيسنجلا فواخملا نوكت نأ

 وهام امهفيالأ اكشوأ ىتح رخآلا فصنلاب « ىكيتنامورلا » وغللا
 ىسنجلا ساسألا اذه فشكتا اذإ « ةجيتنلا نوكتو ! ديعسلا جاوزلا
 راتس تحت جاوزلا رارمتسا وأ قالطلاب لاصفنالا امإ « ىهاولا
 وأ « سانلا ليواقأ ةيشحخخ وأ « ةعئطصملا ةيقلخلا (ئدابملا) نم
 . لافطألا لجأ نم ةرسألا نايكل اًظفح

 اًحقو قرغتسي ىسدجلا قفاوتلا
 ربصلاب امهعسي نيجوزلا ناف « رمألا نم نكي امهم هنأ ىلع
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 ةيجورلا ةأيلسأ مث نمو ٠ دلل قفاوتلا ابيصي نأ ةمكحلاو

 مق ا 1 د تا ص

 9 سيل نق 00 ندخل قفاوتل قو . ا

 ا ا ا ا نا ص و ا
 . ! اليبس اهقيقحت ىلإ اودجي مل

 اوأطخخأ مهنأب نظلا لاكلا هذه لثم ىف عئاشلا لعفلا درو
 نأ ىغبني نينس لب اًروهش نأ ةقيقحلاو « مهجاوزأ رايتخا ىف
 . قافخالاب امكح ةيجوزلا مهتايح ىلع جاوزألا ردصي نأ لبق مرصنت

 دعب الإ ةيجوزلا ةداعسلا اقّقحي مل نيديعس نيجوز تفرع دقو

 ةعتملا هذه ترمتسا مث « امهجاوز ىلع تاوئنس سمخ ءاضقنا
 . ءامنو دايدزا ىف

 ةايحلاب لهجلا كش الب وه ىجوزلا لشفلا بابسأ مهأو
 ىغبتيام لك نوفرعي مهنأ نم جاوزألا معزي دقام مغرب ةيسنجلا
 دنارترب » هلاقام كردي نأ جوز لك لع متحتي هنإف . هتفرعم

 امهم « ايزيرغ » ايش سيل ىسجلا داحتالا نأ نم « لسر

 لبق جوزلل نكي امهمو . ةيعيبط هيلإ ةعفادلا بابسألا نكت
 فلتخي رمألا نإف . ىوحلا تافرتخم عم براجت نم جاوزلا
 ةيحانلا ةشقانم لاجم انه سيلو .. انيب افالتخا جاوزلا ىف
 ىتلا ةميقلا بتكلا يه ةريثكف « ةيفاو ةشقانم جاوزلل ةيسدجلا

 بتكلا هذه نأب لوقأ ال تنك نإو « ةيحانلا هذه جلاعت
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 كانه سيل مادام .« تالكشملا ةفاك نع تاباجالا ةفاك نمضتت

 . ةيسنجلا امهتاباجتساو امهتاساسحإ ىف هبشلا مامت ناهباشتي نانثا

 انك نت

 نيسجل عارطصا

 لمحي نيسنجلا الك نأ جاوزلا قافخإ ىف ىرخألا لماوعلا نمو
 اهاتف تبحأ اذإ ةأرملا دجتل ىتح « رخآلا سنجلا نم اًنيفد اًروفن
 ىتفلا فصي اك « نايتفلا رئاسك ال ىتف » هنأب هتفصو اًديدش اح

 نيفدلا روفنلا اذه عجريو ! « اهسنج تانب نيب ةديرف » اهنأب هتاتف
 دض تاريذحت نم مهئابا نم لافطألا هاقلتي ام ىلإ بلغألا ىف
 ةايحلا ءاردزا مايألا ىلع هنع دلوتي ىذلا رمألا « رخآلا سنجلا
 فيك لفطلا ملعت نأ لقعي ال هنأ كشالو . اهراقتحاو ةيسنجلا

 ررحتي نأ كلذ دعب هنم بلطت مث « اهيردزيو ةيسنجلا هتابغر رقتحي
 ! جوزت ىتم ءاردزالا اذه نم

 بنذلاب ساسحالا
 جاوزلا ىف قافخالا لماوع نم رخخأ لماع بئنذلاب ساسحإلا

 . ةأرلا ىف هنع اًقاتخم اًرثأ لجرلا ىف رثؤي ساسحالا اذه نأ ىلع

 هأرن « ةيسنجلا ةيلمعلا ةياهن غولب ىلإ لجرلاب عرسي هارن امنيبف
 « فذقلا ةعرس » تالاح رثكأو . ةأرملا دنع ةياهنلا هذه رخكي
 . بنذلاب نيفد ساسحإ ىلإ اهعجرم لجرلا دنع

 نوناعي نمم ىاضرم دحأل فقوملا حرشأ نأ ةرم تلواح دقو

 « كرمع نم ةسماخلا ىف لفط كنأ به » : هل تلقف ةلاحلا هذه

 « فرلا قوف كمأ اهتأبخ ىتلا ىولحلا نم ايش لانت نأ تدرأو



 الا

 نأ لبق كتلعف راثآ وخمو ىولحلا ماهتلاب رست دكنيح كارت الأ

 كتايح ىف هسفن ُئشلا لعفت تنأف .. ؟ كمأ كيلع جرخت
 غولبي عارسإلا ىلإ كزفحي ىذلا وه بنذلاب كساسحإف . ةيسنجلا
 كزفحي ناك اي - كلذ ىعتال عبطلاب تنك نإو - ةيسجلا ةذلل
 « ! ىولحلا هاهتلاب عارسالا ىلإ

 ىمسي ام وهو ثدحي ىذلا وه سكعلاف ةأرلا ةلاح ىف امأ
 ىتلا ةيلفطلا ةغللا ىلإ دوربلا اذه مجرت اذإو . ىسنجلا دوربلاب
 ةباجتسالاو اهسفن نود ةلوليحلا يف ةأرملا ةبغر هانعم ناك « اهنم عبن
 . بنذلاب اهساسحإ اهيلع بصنا ىتلا ةيسنجلا ةبغرلل

 قفاوتلا ينعم
 اًساسُأ هانطرتشا ىذلا قفاوتلا مهفت نأ نم كرذحأ انه ىنعدو

 لب ء الك « نامرحلا ىلع سفنلا ضيورت هنأ ىلع ديعسلا جاوزلل
 ىلع ام داعسإ ىلإ ىندأ وه ىذلا ليبسلا دجت نأ قفاوتلا ىنعم

 . نمزلا ىضم

 نع لختلا جاوزلا لبق مهنيعأ بصن جاونألا لعجي ام اريثكو
 ببسلا ناك 550 نم اًريثك تيأر ىنكلو « ةينانألاو ةرثألا
 تقولا يف كنأ كلذ ! تاذلا راكنإو راثيالا وه اهضيوقت ىف لوألا
 ىلع رخآلا صخشلا ءاضرإ ىأ - كتاذل كراكنإ هيف أدبت ىذلا
 رسحتلا ىف كنم ىعو ريغ ىف كلذك ًادبت كنإف - كسفن باسح
 كئاضرب تيحض ىذلا صخشلل ةيهاركلا رامضإو كسفن ىلع
 لب « ديعسلا جاوزلا ساسأ وه تاذلا راكنإ سيلف . هلجأ نم
 اًديعب فاصنالا اذه بهذي نأ ىف كشأو « نزتملا فاصنالا .وه



 فز

 كرظن ىف فاصنإ وهامو « رخخآ ىلإ صخش نم فلتخي مادام

 ! رخألا رظن ىف كلذك دعيال

 . ةيلفطلا ةرثألا جاوزلا ىلع تاذلا راكنإو راثيالا نم رطخأو

 سيل جاوزلا نأ ةقيقحلاو . بألا وأ مألا نم ليدب - انلق اك -
 رارقتسالا ةداعتسال - انجضن ةلحرم ىف - ةلواحم الإ بلغألا ىف
 ذ عم انركذ اذإف . انتلوفط ىف امهاندهع نيذللا نانئمطالاو
 ىغبني انهف هانيسانت اذإ امأ « يقبأو ريح اذهف . نوجضان اننأ

 ىف سيل جوز نم ليلضتلا ىلإ ىندأ الو اوسأ سيلف ؛ رذحلا
 اًددع ةمث نأ سفنلا ملع فشكتسا دقو . اًريبك الفط الإ عقاولا

 . رابك لافطأ ةقيقحلا ىف مه جاوزألا نم ردقي ناك امث ربكأ

 مهتاجوز سركت نأ ىف جاوزألا نيب ةعئاشلا ةبغرلا كلذ نع لثمكو
 كشالو هذهف . مهيلع فطعلاو بحلا قادغإو مهداعسإل نهسفنا

 . همأب لفطلا ةلص ىف الإ اًهيبش اهل دجتال ةيلفط ةرثأ

 كيدلاو عم شعت ال

 « امهلهأ عم ناجوزلا شيعي - ب ىلع راطخألا دشأ نمو

 « سديبوتا لوب 2 روق" دلا ”خضن دقو, ةجورلا وأ جوزلا لهأ ءاونم
 لدابتيو ( امهلثم د نيجوز 9 نأب نيثيدح نيجوزل اًريخأ
 ةرسأ عم نيجوز لك شيعي نأ ىأ « امهتارسأ عم شيعلا مهتعبرأ
 ال ةيبرغ ةرسأ عم شيعلا نأ كلذ .. ! امهنع نيييرغلا نيجوزلا

 نيجوزلا ةرسأ عم نتيعلا' اهتضيتي املكم :جاوزلا .ضيرفتل ةضرفلا خش
 انه نك :ايهم هرم نأ اهمهأ نع باسأ ةلمش اذه: > امهيسفن
 ديعب هنأ ىلع هيدلاو لايح هسفن يلإ رظني نأ الإ كلمي ال هنإف



 فر

 نأ اهنمو ساسألا اذه ىلع هفرصت نوكي مث نمو « جضنلا نع
 ناجوزلا شاع اذإ سوسحم لكشب لقي ةيسنجلا ةيحانلاب عاتمتسالا
 ةيسنجلا ةايحلا نم روفتلا ىلع امهوأشن نيذلا مهو امهيلهأ فنك ىف

 اورطضا نيذلا جاوزألا نم ريثك ينثدخ دقو . اهيلإ اًرزش رظنلاو
 ىف ىريك ةضاضغ نودجي اوناك مهنأب مهتارسأ عم شيعلا ىلإ
 : ةفرسألا لرتم فقم كغ ىسجلا  داعالا

 ايلعلا لشملا نم راذح
 جاوزلا ىف مهسفنأل اولعج مهنأب جاوزألا نم ريثك رخافيو

 ءالوه ملعي نأ نود « اهقيقحتل نوعسيو اهيلإ نوفدهي ايلع الثم

 دوعي نأ نكمي ىتلا ةداعسلا عقاولا ىف مهسفنأ نوبلسي امنإ مهنأ

 هبحاص ىلع ضرفي بلغألا ىف « ىلعألا لئملاف . مهيلع جاوزلا اهب
 ناك املك « لثملا اذه امس املكو « هقيقحت ىف هيلع حليو ارم

 وه ىسفنلا لفطلا الإ سيلو « لامكلا قيقحت ىف ةبغرلا ىلإ ىندأ
 نيح ىف « يش ىف لامكلا ققحي نأ عيطتسي هنأ بسحي ىذلا
 . هتالع ىلع جاوزلا ذخأت نأ بلطتت ةيجوزلا ةداعسلا نأ

 هيف دجت ىذلا « ةلاقبلا لحم » وه جاوزلا هب هبشي ام لضفأو
 بسح » كل دعت افانصأ هيف دجت الو « ةزهاج م ةيذغألا نم انانصأ

 فانصألا ىندأ رايتخا ىف وه كمامأ ذئتيح لاجملاف . « بلطلا
 جهبأ هتدجول ذخأملا اذه جاوزلا تذخأ كنأ ولو . كبلط ىلإ
 . الماك وأ اًيلاثم هتدرأ ول ام عتمأو

 ؟ ماست نأ متحتي له

 مويلا ىتايس هنأ جاوزلا نع ةعئاشلا ةعطاخلا تاداقتعالا نمو
 لمت دق « معن ! ةيجوزلا مهتايح جاوزألا هيف ماسي ىذلا امتح



06 

 ال للملا اذه نكلو ؛ ريغتي ال صخش عم رخآ دعب اًماع شيعلا

 نإ ؟ كومن فقوتي نأب حمست ملو ؛ كومن فقو اذإ الإ ىتأتي

 رارمتسا ىلع رارقتسالا لضفت نيح الإ ثدحي ال ومنلا فقوت
 . ةريغتملا ةددجتملا راكفألاو ءارآلا ةهجاومو ومنلا

 ناثدحتيام كانه دعي مل هنأ نمزلا ىضمب ناجوزلا يفلأ اذإف

 : امهيلقع ذفانم اقلغأ انعينأ كلذ ىنعمف « هنم ةعتملا ناينجيو هنع

 كيرش ربيغت ىلإ ايعس نإو ىتح كلذك لاخلا رمتست نأ حجرألاو

 اهدقعتو ةايحلا ةبوعص نم نكي امهم هنأ ىبأر نر... ”امهناع

 . مامتهالا ريثتو ةعتملا ثعبت قيقحتلا ىلع حاون كانهف ىايألا هذه ىف

 دحوت امه قيثو طابرب نيجورلا ناطبري نيطابر مهأ نأ كسحاو

 نيذللا نيجوزلا نأ ىداقتعا ىفو . ةعتملا بابسأ دحوتو « براشملا

 صالختسا ىلع ردقأ رجتملا سفن وأ بتكملا سفن ىف امم نالمعي
 هكيرش لعفي اذام امهنم لك ملعي ال نيجوز نم ةيجوزلا ةداعسلا

 بحلا نإ انلق نأ قبس دقو . تيبلا ىف وأ هلمع لحم ىف ءاوس

 ةعتملا بابسأ تددعت املكف مث نمو « ةعتملا ىف ةبغرلا نم عبني
 . اًرمع لوطأو خسرأ بحلا ناك املك



 نيباغلا
 قافخالا وحن كجاوز احن اذإ

 لوصحلا يف رح ذئدنع كنأ يبأر ىفف « اًسعت كجاوز ناك اذإ

 لقت ال - قالطلا ةيرح - ةيرح كلتف « تعش اذإ قالطلا لع

 جاوزلا نأ ىدنعو . ةيصخشلا تايرخلا رئاس نع اهتيمهأ ىف
 تارملاب يناس نب تاجا نطو رايت حلل كاع

 ليا اًعم ا ريغب أ هتدارإ ريغب ةحجوز 9 نأ ص

 الو هديرتال جوزل عضخت نأ لع ةأرما لمح نم ةيدوبع رثكأ

 نعتمتي نهنا (ىر ىتاوللا ماسنلا نم نييالمف كلذ مغربو ؟ هبغرت

 ( ةينوناق عفاودب ةيدوبعلا هذه رين تحت نحزري ؛ نهتيرحب مويلا
 3 ةأرملا هذه لثم نم ةيدوبع لقأب سيلو . ةينيد وأ ةيداصتقا وأ

 سحمي ال ةأرما ىلع ةيسنجلا هتجاح ءاضرإ ىف دمتعي ىذلا لجرلا
 . ةفطاع ةيأب اهوحن

 مهنيب ةرفنلا مغرب ةيجوزلا مهتايح ىلع نوقبي نيذلا جاوزألاو
 الصأ اوجوزتي الأ مهب ىرحأ ناك « اهانفلسأ ىتلا عفاودلل اًرابتعاو
 براشملاو عتملا مهصقنتو « ماجسنالاو قفاوتلا مهزوعي مادام

 ىلع ةيصعتسملا ةطبارلاب مهساسحإ مهديزي ال ءالؤهو ةكرتشملا
 . اًرفانتو اًدعابت الإ ماصفنالا
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 ؟ نامألا ةقيثولا ةطبارلا ىنعت له

 نيذلا نع اذامف « الصأ ضعب نم مهضعب نيرفانتملا لاح كلت

 يتلا ةطبارلاب مهروعش مهيف ثعيبأ ؟ ضعب ىلإ مهضعب نوليمي
 ةيرورض اهنأ انفلسأ ىتلا ةنينأمطلاو رارقتسالاو نامألا مصفنت ال
 نونظي « ءاسنو الاجر « نيريثك فرعأ ىننإ ؟ ديعسلا جاوزلل
 هتجوز نأل ديعس دهنأب جاوزألا دحأ ىنحراص دقل لب . كلذ

 ساسحالا هيف ثعبي ىذلا رمألا « قافنالا ىف ديلا ةلولغم ةرتقم

 اه ماصفتا ال ىتلا جاوزلا ةطبار نأ ىرأ دق « معنو .. نامألاب
 اهروعش اهيف هثعبي امث عبطلاب رثكأ ةجوزلا ىف نامألاب اًساسحإ ثعبت

 نأ عر دقو .. ءاش ىتم اهحرسي نأ ىف ةيرحلا اهجوزل نأ

 نيجوزلل ةصرفلا حاتت نأ ىسع قالطلا ليبس ىف ليقارعلا ماقت
 بغري نأ جضان لجرل نكمي فيك نكلو « امهيسفن اعجاريل
 اذه لثم ىضفأ نإف ؟ هتدارإو هتعيشم مغرب ةجوز عم شيعلا ىف

 ١ ىسنجلا نامرحلاب ساسحالا ىلإ ىضفي امنإف ُئش ىلإ طابرلا
 ىلع همضي هنأ نيجوزلا دحأ ىري ىذلا تيبلا وج نأ ىلإ اذه
 ةقافلا « لافطألا ةيسفنل ًالاتق اًمتاق اًوج بير الو نوكي هنم هرك
 ةينامسجلا نيتيحانلا نم ىقيقحلا جاوزلاف . هنم نوهأ درشتلاو

 هيفرط بناج نم رح رايتخاو ةيعاوط ىلع ماق ام وه ةيفطاعلاو
 كجاوز ميقت نأ عيطتست ملامو . ساسألا اذه ىلع امئاق رمعساو
 « توبكنعلا طيخخ نم ىهوأ ةداعسلا يف كلمأف ساسألا اذه ىلع
 . نمث نم اذه فلكتي امهم كتيرح ديعتست ىتح

 د ادع دج



 تب

 ؟ ديدج نم أدبتل ناوألا تاف له

 نأ نكمي ال كجاوز نأب نظلا ىلع كلمحي ىذلا ام نكلو
 نم ىضم نكي امهم - قثاو تنأ له ؟ اًيقيقح اجاوز نوكي

 ىَلَع فقوتي كلذف ؟ ديدج نم ًادبتل ناوألا تاف دق هنأ -

 ةيواز نم كتلكشم ىلإ رظنلل كدادعتسا ىدم : كيسان قا

 كرتشت ىتلا « ةراسلا رطاوخلا » رادقمو « اًجِضن رثكأ ةديدج
 صخش ىأ نع هنوكت ىذلا ىأرلا نأ عقاولاف .. كلتجوز عم اهيف

 . هب كتركاذ ىف ةطبترما رطاوخلا نم ةعومجم الإ سيل ناك
 ميدتست ةرشع دعب رخآلا نع |ىه لحسأ ناجوز هنوكي ىذلا ىأرلاو

 لئاسولل اعبت طحنيو لواضتي وأ « ىرثيو عستي امنإ « اًماوعأ
 ركذاو ! هساعتلا وأ .. رخآلل امهدحأ ةداعسلا حنمل امهنابكري ىتلا
 ال . كتجوز ةركاذ نم ىحمي عنصت وأ لوقت امم ُئش ال هنأ
 تاعاس الو ةوفجلا تاقوأ الو « ةنيللا ظافلألا الو ةنشخلا تاملكلا

 ىغبني « ةيجوزلا ةكرشلا ءاهنإ مزتعت نأ لبقف مث نمو . وفصلا
 ءاوس :ككيرشب اطبترم هزك لتام لك .سردتو .كلسفن لإ سلجت نأ
 : لصاحلا وه امف . نازيملا نيضيقنلا نيب ميقت نأو « ءاس امو رسام
 ؟ ملألاو فواخملاو نامرحلا مأ ؟ ةداعسلا

 كجوز نع هركذتام لك ناك اذإو « ريخألا وه لصاحلا ناك اذإف
 ديدج نم ءدبلا نأ حجرألاف ملألاو ءاقشلاب كنهذ ىف اًطبترم
 . اليتف ىدجيال

 تسسحأو « ةداعسلا بناج ىف ناك لصاحلا نأ به نكلو
 ًادبت فيكف « نازيملا ماقأ اذإ هسفن لصاحلاب جرخي ككيرش نأ
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 نأ نكمي ال ىضاملا ماد ام - ةقدلا هجو ىلع وأ ؟ ديدج نم
 ةداعسلا ىلإ كدرت ككيرشب ةديدج تالص قلخت فيك - داعتسي

 تالصلا هذه لثم ةماقإ كروسيم ىف نأ باوجلاو ؟ اهتدقتفا ىتلا
 ذئدنع ىنبت لقألا ىلع تنأف . رخآلا ىلإ دحأ ناليمت امتمد ام
 ىلع لصحت تنك نإ ىرتل رماغتال كنإ . العف مئاق ساسأ ىلع
 تنقيأ ىذلا هسفن ٌئشلا لعفت تنأ امنإو « لصحتال وأ ةداعسلا
 فرعت تنأف . لوألا ةرملا ىف كل اهبلتجا هنأل ةداعسلا بلتجي هنأ
 ردق اذه قوف امكلو « اهتاداعو اهعابط تدتعا دقو « كتجوز

 ءابرقألا ءاقدصألا نم ةقلح امكلو « ةكرتشملا براشملاو عتملا نم
 « ةلمجلا ' ىلع امتنأو « ةقرعملا قح مهنافرعتو امكنوفرعي نيذلا
 . هتازيممو هئواسمبو هتالع ىلع رخآلا امدحأ لوبق ةطقن نم امتوند دق

 هناديرتام صالختسا ىلإ عوجرلا ةلواحم ارذحت نأ امكل ىغبني هنأ ىلع
 تاساسحالا نم هريغ وأ بجاولاب ساسحالا ىلإ لسوتلاب رخخألا نم امدحأ
 كجوز نم هنيبلطت ام لك نأ ىملعاف « ةأرما تنك اذإف . ةيقلخلا
 - بضغلاو دانعلا هيف ثعبي ؛ كل هرفوي نأ هبجاو نم هنأي ةلسوتم
 « الجر تنك اذإو . لمعلا اذه ىلإ اًعفد هتعفد كنأل - امهافحسأ نإو
 كل ققحت نأ ىلع كتجوز لمحت نأ لواحت الو , هسفن ءىشلا ركذاف

 كلذ قلعت اذإ ةصاخو « كل هققحت نأ اهبجاو نم هنأب السوتم اعيش
 هكيرش هلعفي ام لبقتي نأ امكنم لكل قفوألاو . ةيسنجلا ةيحانلاب

 . فاصنالاب هساسحإ نم عفادب

 وفعلل لحم ال
 . هعنص رمأ نع رخآلا وفع امدحأ لأسي الآ كلذك مهملا نمو

 قفتي ال فقوم ىف هسفن عضي امنإ وفعلا لأسي يذلا صخشلاف
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 رثكأ امو . صقئلاب 0 ىذلا صخشلا وحن بضغلاو دقحلاب
 مهتاجوز برقت اولبق مهنأل افونص ةساعتلا اوقاذ نيذلا لاجرلا

 درت اطايس ةلذلاب نهساسحإ نلحاف نيسني مل مث « وفعلاب

 . ! عوضخلا مهل ندرأ ىتم نهتوطس ىلإ نهجاوزأ
 « ةيسفنلا ةهجولا نم هل ىنعم ال وفعلا نأ ءاذه نم رثكأو
 ىتمف . أطخخ كقح ىف بكترا دق اصخش نأ رعشت تمد ام
 . بضغلاو ةيهاركلاب كساسحإ هعم رفق كنهذ ىلإ أطخلا زفق
 ةلعفلا هذه نود لوحت نأ « صخش كعم أطخأ اذإ « ىجحألاو
 كاردا ىف دهتجت نأب كلذو « هنيبو كنيب ارمتسم الئاح اهمايقو
 ىلإ نكرت نأو « أطخلا اذه بكتري نأ ىلإ هب ادح ىذلا عفادلا
 . ىرخأ ةرم أطخلا اذه باكترا لواحي نل هنأ

 جاوزلا ىف كتداعس ةداعتسال كديدج نم عدبلا حاتفم نا كنع اسيغي

 : دول كييف ىف حكبك 0 ل هناا عض رع اح

 ئربت نأ يلإ اًمئاد كعفدت دق ة ةيلفطلا ةيزيرغلا كتيسفن نأ ملعاو

 ءرخآلا صخشلا ىلع اًمئاد بنذلا ىقلت نأو « بنذ لك نم كسفن

 ركذا نكلو . كتءارب اهب تبثت ةلدأ « اذه قوف « دجت نأ لب

 بنذ لك نع لوثسم هنأ نم هب هفصت ام ىلع ككيرش ناك اذإ هنأ

 نا دشرالاو .. ! هتشياعم ىف ىضمت نأل نذإ لحم الف أطخ لكو

 عزوم هرزو ءاطخأ نم بكتري ام نأ كسفن نيبو كنيب اميف فرتعت



 بيلاسأ انمز مدختسا دق امكنم لك رخأ ىنعمب ؛ وأ ءام امكيلع

 برقي نأب قيلخ اذهف « جضنلا نم ةيلاخ تافرصت فرصتو « ةيلفط
 نوكت نأ لماو « بيلاسألا كلت راركت عنم ىلع اكزفحي نأبو امكنيب
 ( ةدارالاو ةميزعلا ةوقب نوكيال تافرصتلا كلت عنم نأ نآلا تكردأ

 ( كسفن داقتلا نسح ىلع كنيعأ ىكلو . كاردالاو مهفلا نسحب لب
 جاوزألا اهنع ردصي ىتلا ةيساسألا رداصملا ىلب اميف كل رك ذأ

 : : مهئاطحأ ىف تاجوزلاو

 تاجوزلا ءاطخأ رداصم

 اهسفن ىفو جاوزلا ىلع لبقت ةاتف لك نأ فلس اميف انركذ دقل
 رظنلا يلع ةلوبجم ةأرملا نأ كلذ . ةاتف تقلخ اهنأ ىلع ةرسح

 ديدحتلا هجو ىلع وه لجرلا نع اعيش صقنت اهنأ ىلع اهسفن ىلإ
 هنأ تاريغصلا تايتفلا دقتعتام اًريثكو . لسانتلا لجرلا وضع -

 ىتاللا نه نهتاهمأ نأ وأ « هنم نمرح مث وضعلا اذه نمل ناك
 دقتعي ىذلا صخشلا نأ ةيساسألا ئدابلا نمو . هنم نهنمرح
 « هرابتعا عاجرتسا ىلإ « ىعيبط لعف درك « ىعسي مولظم هنأ

 لك يسنتو ربكت نأ دعب يتح - ةريغصلا ةاتفلا نإف مث نمو
 يتلا ةفطاعلاب ةظفتحم لظت - هنم تمرح ىذلا وضعلا نع ُئَش

 اهقوقح لينل ىعسلاب ةطلستم ةركف لكش ىلع « دسحلا اهيف اهثعتيي
 لجرلا ىلع ةأرملا هركنتام رثكأف مث نمو . لجرلاب ةاواسملا ىهو الأ
 اهايإ هلالغتساو « هدحو وه هتايغرب اًعوفدم ىسنجلا داحتالل هيعس

 ىف لجرلاب ةأرملا هلزنت ىذلا باقعلاو ءاشي امتقو هبرام ءاضقل
 هتردقم ىف هب هككشت ىذلا « ىسنجلا دوربلا وه لاحلا هذه لثم
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 نيجوزتملا لاجرلا فصن نأ 21) ىزنك روتكدلا ريرقت ىف ءاج دقو
 تانايخلا هذه عجرم نأ بسحأ - مهتاجوز نونوخي اكيرمأ ىف
 .. لاجرك مهسفنأب مهتقث ةداعتسا ىف جاوزألا ةبغر ىلإ

 ىلع ةأرملا رارصإ نأ ىرأ ىنإف ىرخأ ةيحان نمو « ةيحان نم اذه
 مدع وأ جوزلا ةبغرل ةباجتسالا ةيرح ىأ - ةيسنجلا ةيرحلا اهحئم
 تازيملا ةداعتسا ىف اهتبغر رهاظم نم اًرهظم الإ سيل - ةباجتسالا
 امئاد ديرت ةأرملا نأ اذه نم صلختسي ىذلاو . اهنم تمرح ىتلا

 نم اهيف بوغرم اهنأ ىف تقثو اذإف « اهيف بوغرم اهنأب رعشت نأ
 . ةداعسلا هعم تققحو اهتلكشم تلح هيلإ ليمت صخش

 جوزلا ءاطخأ رداصم

 ةيسيئرلا ةبقعلا وه هتروكذ ىَلَع اهجوزل ةجوزلا دسح ناك اذإو
 ىف نمكت لجرلا ةلكشم نإف جاوزلا ةداعس قيرط ىف فقت ىتلا

 نأ نكمي الو همأ تسيل هتجوز نأ ىهو ةعقاولا ةقيقحلل همهف مدع

 . هماك نوكت

 نم ىحضت نأ كتجوز نم ديرت « اًجوز كفصوب « تنك اذإف

 ناسحتسالاو حيدملا كل لزجتو فطعلا كيلع قدغت نأو « كلجأ
 . بعاتملا هجاوت نأب قيلخ تنأف « كمأ لعفت تناك اك

 هعضو « اكيرمأ ىف روهشم ريرقت 1056 2600101 ىزنك روتكدلا ريرقت ١١(

 ني ةيسنجلا ةيحانلا ةساردل اهب ماق قاطتلا ةعساو تاءاصحإ دعب ىزنك روتكدلا

 5ءاءندأ 8ءطقت هانع ذه طع طتتتصقم 50816 ريرقتلا ناونعو اكيرمأ ىف لاجرلا
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 ةفطاع نإ ؟ كلذ لعفت نأ ىلع كتجوز لمحي ىذلا ام ذإ
 هصلختست ىذلا ةوقلاب ساسحالا ىلع « ريبك دح ىلإ « موقت ةمومأألا
 دعبأف ةجوزلا امأ . اهيلع هدامتعاو اهيلإ اهلفط ةجاح نم مألا

 ىف ةبغر لقأ اهنإ لب « هتايح ىف جوزلا اهيلع دمتعي نأ
 اهتزيرغب ىهف نوريثكلا نظي دق امم اهترطيس تحت اهجوز عضو
 .. رمأ هبزح املك اهيلإ أجلي نأ نم الدب جوزلا اهب ىنعي نأ رظننت
 لك لوقيف ٠ ةحارص ىف ةلكشملا هذه نوهجاوي اجاوزأ فرعأو
 . «! لفطلا رود لثمأل ىرود وه اذه » : ىلاوتلا ىلع رخالل امهنم

 , همأ نم ًاليدب نوكت نأ هتجوز نم ديري جوزلا ناك اذإو
 , ةيقالخألا ةهجولا نم هنع ةلوثسملا فقوم ىف اهعضي كلذب هنإف
 تربلج » نأ بير الو « ساسألا اذه ىلع اهايح هفرصت نوكيو
 « هتجوز ىشخي بيط لجر لك » : لاق نيح « نوقرتستشت

 تاهمألاف ! « تاهمألا نم تاليدبلا تاجوزلا » ىنعي ناك امنإ
 نيب زييمتلا انثدوعيو « ىلوألا ةيقلخلا ئدابملا اننملعي نم لوأ نه
 . انلاعف نم أطخلاو حيحصلا نيب لصفلا مث نمو ؛ ثيبخلا بطلا
 تاهمألا رودب نعلطضي نأ نلبقي ءاسن كانه تناك اذإ هنأ ىبأر ىفو
 نهيلع دوعي نأ نم دعبأ رودلا اذهب نهعالطضا نإف « نهجاوزأل
 . اهندشني ىتلا ةداعسلاب

 لفط ىف ال « لجر » ىف عمطت امنإ جاوزلا دشنت نيح ةأرملاف
 ةرهسلا ىضميس هنأب هتجورل جوزلا ءاهنإ نأ ىداقتعاو 2 ل

 . ! كلذ ىف اهناذعسا نم اهيدل اًعَقو اوبك قافرلا عم
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 ةداعسلا لظب ىأتي ىذلا أطخلا ًأشنم وه مألا رودو ةجوزلا رود ني
 . جاوزلا نع

 امهيلك - ةجوزلاو جوزلا نأ انمدق امم صلختسي ىذلا سردلاو
 هتالع ىلع رخآلا اههدحأ البقي نأ بجو ةداعسلا ادشن اذإ -
 هاضرتام ناك اذإف . اهاضريو رخآلا بويع امهنم لك فرعي نأو

 جزمت نأ بجو « هاضرت ال امم ْئش هطلاخي كتايح كيرش ىف
 . اًعم امهداتعتو رملاب ولحلا

 ؟ ةليضف ةنامألا نوكت ىتم

 نوكت دق مهسفنأ ىلع جاوزألا ضعب اهمعحي ىتلا ةنامألاو
 ةنامألا نوكت نأ ىغبني معن . ةداعسلا ليبس ىف ةبقع اهرودب

 ادحأ رعاشم ةقيقحب صتخي اميف كلجوز نيبو كنبي ةلدابتم
 هسفن قامعأ ىف وهو ةالاملا ةلق اعدحأ ىدبي الف « رخآلا هاجمت

 اليلضت رثكأ يش ال نكلو ؛ هتلماعم تئيسأ وأ مولظم هنأ سحي
 لهسلا نمف . اهمازتلاب جاوزألا ضعب رخافي ىتلا ةحارصلا نم
 ىفتتا اذإ ىتحو ؛ ةصيقن لكل لحتتي اًرذع ةحارصلا حبصت نأ
 أ لع رم دا قلخ حرصت ام لك نإف « ضرفلا اذه

 نم ءرملا درجيال هنإف اًيوق بحلا نكي امهمو . ىنعت امم ظلغأ

 ( ةحارصلل هبحب ككيرش ءاعدا نم نكي امهمو « دقنتلل هتيساسح

 نأ نود عنمي نل ةحارص هل هئاطخأ كراهظإو هايإ كداقتنا نإف

 روفنلا كل رمضي

 صخش روعشل كلئاذيإ ريربت « ةينانأ ةحارصلا ضارغأ دشأ لعلو

 بجوي اعيش تعنص تنك اذإف .. 1 كريمض ءاضرإ ةجحب رخآ
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 اذإ مهللا . هلقت الف ككيرش عم هب ءاضفإلا ىذؤويو ىزخلا
 يشخت نكت ملام كننأ كلذ لاثم . اًنيعم اًضرغ مدخي هلوق ناك

 كتارماغم وأ كتايمارغ نع اعيش لقت الف « , عادخلا كب نظي نأ

 . كجاوز ىلع ةقباسلا ةيفطاعلا

 « كنع فيفخت نم تارماغملا هذهب حيرصتلا ىف نكي امهمف
 همدختسي نأ ىسعو ؛ تلقام طق ىسني نل ككيرش نأ الإ
 . ! ءاش ىتم كهجو ىف هرهشي اًحالس

 نع امدحأ نادعابتت كتايح كيرشو كنأ تسمل اذإ « اًريخأو
 فقوملا نوريغيس لافطألا نأ كنظب ةقامح بكترت الف « رخآلا
 ةداعإ نوكلميال لافطألاف « ديدج نم بحلا ىلع امكنوعمجيو

 هذه لثم ىف مهباجنإ نوكي نلو . ةعجر ريغ ىلإ ىوذ بح
 , ةزتأ بنذ ريغب مهيلع ةيانج الإ لاخلا

 ا د6



 ماتقتخ

 ىتلاو ؛ اهانفلسأ ىتلا ةيساسألا ٌئدابلا صخلن نأ نكمي اًماتخو

 : ىلي اميف هوانب داعي وأ جاوزلا اهيلع ىنيي نأ ىغبن
 براشملا رادقم وه كجوز ىلإ كمضي طابر قفوأ نأ ركذا (1)

 . امكنيب ةكرتشملا عتملاو

 ىف ىجري لمأ نم سيلو « عقت نأ ل تازجعملا نأو (؟)
 . ثدحت مل اهتعقوت ىتلا ةزجعملا 00 : مأ رربمالو « اهعوقو

 هديرت اك ال « وه ام كتايح كيرش ىلإ رظنت نأ بجو مث 3
 ( كيتاوي « ًظح هوأ عقت « ةثداح » سيل حجانلا جاوزلاف نوكي نأ

 نر سا ل ل د لا ع

 . ديعسلا جاوزلا اهيتؤي رامث

 دي ا #



 عباتملا صل

 امهلالغتسا نسحأف ةورث كانبأ
 « نآلا ملاعلا اهزاتجي ىتلاك فورظ ىف « جاوزألاب ودحي ىذلاام

 ام , اًفيخس الاوس اذه سيل ! ؟ لافطألا باجنإ ىف ةيغرلا ىلإ
 باجنإ ىف نيبغارلا ىلع متحتي ةريثك تارابتعا ةمئف .. ودبي دق
 ةهجولا نم لافطألا باجنإف ؛ مهباسح ىف اهولخدي نأ لافطألا
 مهفلكت نيذلا ندملا ناكسل ةصاخو « ةيزم دعي مل « ةيداصتقالا

 فرعأل ىنإو . ةيحضتلاو لاملاو دهجلا نم اًظهاب اًردق ءانبألا ةيبرت
 ةرايس ىنتقن مأ الفط بجننأ » : ماع دعب اماع نولءاستي اًجاوزأ

 مظعم ىف مهباوج « ةديدجلا ةرايسلا » نوكتو « ؟ ةديدج

 !:لاوحألا

 ءاضرال اًثعبم اودوعي مل « اذه انتقو ىف لافطألا ناف كلذ ىلإو
 ةرظنلا ىرصع تنك اذإ كنإف . ىضاملا ىف اوناك امي ءابآلا تاوذ

 كرارغ لع كنبإ بشي نأ رظتنت نأ كل ىغبتي ال « ريكفتلاو
 تناك ةيعامتجا « كئارآ ىف كعم قفتي نأو « ريكفتلا بولسأ ىف
 ىذلا جهنلا ىف كلاونم ىلع جسني نأ وأ « ةينيد وا ةيسايس وأ

 تري دقو « كاقوح نوت أ كتهم اخي + ةيما ف هج
 ديعلاك اًدهاج لمعت كنإ : تلاقف قئاقحلا كلت نع تاهمألا ىدحإ

 ( ميرقت ف ا ا لا رخسملا
 امر اًنسينأ هذاختأ ىف عرشت نيحو « رمعلا اذه دعب وه اذإف



 ملا/

 ةرباع ةرايز الإ امكطبرت دوعتالو ؛ تيب سسؤيو ةجوز هل دجي
 . ! ليخد لفطتم كنأك اهالخ سحت نأ الإ كلمت ال

 جاوزألا ىضمي ؛ لمحلا عنم لئاسو عويش نم مغرلاب هنأ ىلع
 رأ ع 'اهوسيكي نأ .نم يوقأ تابغر عفادب لافطألا باجنإ ىف
 نأ ءرملا قدصي نأ بعصيل هنإف . . نايحألا رثكأ ىف اهوكردي
 . امأ ودغت نأ ىف اهسفن ةرارق ىف بغرت ال ةيعيبط ةأرما ةمث

 ةبغرلا نم اعون نوكت نأ كشوت ل ىف ةبغرلا نأ ودبي ىذلاو

 ناتطلتخم ناتجزتمم نيتيغرلا اتلك نأ عقاولا لب « اهسفن ةيسنجلا
 ةرظنو . ىرخألا عابشإ نود امهادحإ عبشت نأ بعصيل ىتح
 نهيلع بتك يىئاوللا تاجوزلا هيناعت ىذلا ظيلغلا باذعلا ىلإ
 . ! ةقيقحلا هذه ميسجتب ةليفكل مقعلا

 الح ةمومألا ىف اندجول هتقيقح ىلع رمألا ىلإ انرظن اننأ ولو
 ىلإ اًسايق صقنت امب ىرطفلا اهساسحإل اجالعو ع ةأرملا ةلكشم
 ىتأت امنإع اًيح اًناسنإ ةايحلا ىلإ جرخت ذإ ةأرملا نأ كلذ . لجرلا
 الالج قوفي ةايحلا ىف رودب علطضتو « هنايتإ نع لجرلا زجعي امب
 رعشلا ضرق نم ءادتبا لامعأ نم لجرلا هققحي ام لك ةروطخو
 . ! ةيرذلا ةلبنقلا عنص ىلإ

 اوحبصي نأ ىف ءاسنلا ةبغرل ةلداعم ةبغر لاجرلل نوكت نأ امأ
 لجرلا نأ باوصلا ىلإ برقألا لب . هيف كوكشم رمأف « ءابأ
 ىنجي ىذلا ردصملا ىف هل سفانمك هنبا ىلإ رظنلا ىلع لوبجم

 ةيأ ىلع « هب ملسملا نكلو . ةيمهألب ساسحالا لي « ةعتملا هنم
 « ةوبألا ىف بغري « ةأرما وأ الجر )0 جضانلا صخشلا نأ 2 لاح



 م/م

 ... رشبلا فطاوع نيب اهعون ىف ةديرف ةفطاعل اعابشإ اهيف ىريو

 وأ ةرايس قلخ يف لجرلا ةبغرك ال اهنكلو .. قلخلا ىف ةبغر
 ىضم دوجولا ىلإ جرخ ىتم ىح نئاك قلخ ىف ةبغر لب « ةرئاط
 هسفن هدلاو نوكي دق ةناكم ةايحلا ىف غلبيل ىتح عرعرتيو ومني
 . ! اهغولب نع رصق

 اكلم سيل هتدجوأ ىذلا لفطلا نأ ركذت نأ كل ىغبني هنأ ىلع

 وهو امنإو اهتمظن رعشلا نم ةديصق وأ ةرايسل كتيكلمك - كل
 - « لبورف » لاق 5 - ومني هنأو « لقتسم نايك هل صخش

 هسفن لخاد نم - ىضم نرق عبر ذنم لافطألا ضاير ركتبم
 هبصت نأ ال ءومنلا اذه ىلع دعاست نأ كتمهمو « اهجراخ نمال

 . كعنص نم بلاق ىف

 هيوذل دشرم ريخ لفطلا
 ةيسفن ةسارد اهنع ترفسأ ىتلا تافاشكتسالا ربكأ نم لعلو

 ةريخألا ةنوآلا ىف تبعشتو تضافتسا ىتلا ةساردلا كلت - لفطلا
 دشرم ريخ هسفن وه هنأو « هل لضفأ وهام فرعي لفطلا نأ -
 هدادعتسا ىدم ررقي ىذلا وه هنأو « تاجاح نم هبلطتي ام ىلإ
 . ومنلا ةزجعم ىف ةيلاتلا ةوطخلل

 بلغألا ىف اذه عجرمف « رثعت وأ « ومنلا اذه فرحنا اذإف
 .. هتيامحو هتنواعم ىف انقارغاب هانلطع وأ : هومن انلجعت اننأ يلإ امإ
 ةثالث نم اجرب ديشي نأ كلفط رودقم ىف ناك اذإ هنأ كلذ لاثم
 نأ قيلخ هنإف جربلا عافترا ىف ديزي نأ ىلع هتدرأو ٠ قباوط
 تنأ هتنواع اذإ امأ . ةلواحلا نع فكيو قافخالاو ةبيخلاب ىنمي
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 ىف ودبي هلعجتو هومن قوعت ذئدنع كنإف ؟ جربلا ولع ةدايز ىف
 لفطلا ةلواحم ىلع قبطني هسفن رمألاو . الشاف وأ اًيبغ هسفن رظن

 هبوث رارزأل هتجلاعم وأ هئاذح طابر دقع

 اذه درم نأ حجرألاف « اًيئاوتم وأ اًيطب كلفط كل ادب اذإف

 ىحتت الأ ىجحألاو ؛ وه هؤطخخ ال تنأ ككطخل وأ « فورظلل
 ( هدادعتساو هتيلباق ىدم نع ةئطاخخ ءارأ صلختست وأ هيلع ةمئاللاب
 . ربصلاب نعتساو ةصرفلا هل حتأ لب

 لافطأ » اهباتك ىف « ركيمردواب سنرولف » ةروتكدلا لوقتو
 : 6( 6 ةرسألا

 نأ ىه تاهمألاو ءابآلا قتاع ىلع ةاقلملا ةيساسألا ةمهملا نإ
 ءاوس « نيعم بلاق ىف هبص اولواحي نأ ال ء مهلفط « اومهفي د
 وأ « ناريجلا لفط وأ انحأ وأ ربكأ اخخأ « بلاقلا » اذه ناك

 . ! باتك ىف هنع اوأرق ىذلا ©« ىجذومتلا لفطلا »

 ىشملا نع اًرصاق نيماعلا غلب ىتح « دراشتير » لفطلا لظ

 دراشتير عقو دقو . ةرسألا لافطأ رئاس نع اذهب اًرشان « مالكلاو

 اذه نم ىكنأو « ضارمألا نم ليلق ريغ ددعل ةسيرف هتلوفط ىف
 حرص دقو . ريطخ ضرم ةسيرف اليوط انمز تلظ اهسفن همأ نأ
 ؛ اًيلقع اًصقن - لفطلاب - نأ لفطلا تامع ىدحال ةرسألا بيبط
 . ةبقاعتملا هضرم تابون ىدحإ ىف تام ول هب محرأ نوكي هنأو

 :11هععوعع ممتع ل1 مطت1لععم ذص اطع ةهسحللإل 0١
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 لتحي « دراشتير » كاف مويلا امأ « اماع نيعبرأ ذنم كلذ ناك
 هحاجن نع الضف ؛ ىربكلا تاعماجلا ىدحإ ىف ةيذاتسألا ىسرك
 ! يقيسوملا فيلأتلا يهو ةلضفملا هتياوه ىف ريبكلا

 ةسيدغتلا

 اهايح مألا قدصت ال ىتلا ٌئدابمل مهأ نم ةيذغتلا ناديم لعلو

 ثعبي ام ةمثف كلذ عمو . هل لضفأ وه ام اهنع فرعي لفطلا نأ
 ليلدتلا هدسفأ نكي مل اذإ - ةيعيبطلا لفطلا ةيهش نأب نظلا ىلع
 ., ءاذغلا ناولا نم همسج هجاتحي الل ءادتهالا ىلإ هزفحب ةليفك -

 مث الوأ دئالفيلك ىف - « رفيد ارالك » ةروتكدلا تعضو

 يخل و ضراتسأ رارقا نسأل نب ريحت < فاكس قإ
 مهل تلعجو « ةبرجتلا عضوم « رشع ثلاثلا رهشلاو سداسلا
 اهتحاتأ ةمعطألا نم ةددعتم ناولأ نيب نم مهئاذغ ءاقتلا ىف رايخلا
 . ةمعطألا هذه نم اهنوديري ىتلا ةيمكلا لوانت مهل تحابأ اي ؛ مهل
 لافطألا نأ ةبرجتلا هذه ىلع رهشأ ةتس ىضم دعب تدجو دقو
 نآولا :نأ "نم. نيت امغ الّضف: اهلضفأو ةحض نست ىف اًميمج
 « مسجلا ةمزاللا رصانعلا ةفاك ىوحت تناك اهوراتخا يتلا ةمعطألا

 دحاو لفط الإ كلذ نع ذشي ملو . ةنزاوتم تابجو نوكت اهنأو
 رشع مهتلا نيح ةبرجتلا ىلع نيفرشملا بولق ىف بعرلا ثعب
 . ! ةدحاو ةبجو ىف تاضيب

 هنأل كلذف ؛ الثم « خنابسلا » لواتت كلفط ضفر اذإف نذإو
 ضفر اذإ هسفن رمألا قيطنيو .. هتدعم هديرت ال وأ « هديريال

 : اًكالطإ ماعطلا كلفط
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 لمحي هاسع ىذلا - ةدعاقلا هذه نم ءانثتسا - ديحولا لماعلاو

 فنص لوانت ىلع هتلمح نوكت همس م 1
 فنصلا اذه لكأي « لاحلا هذه ىف هنإف . كل ءاضرإ ماعطلا نم
 تعنص املك ضفريو ! كئاضر بالتجا دارأ املك ماعطلا نم

 ريثت ىتلا ةجضلا تلق املك هنأ ةدعاقلاو ! هل قري مل اًيش

 ل وهام لوانت ىلإ برقأ لفطلا ناك املك لفطلا ءاذغ لوح

 . هل

 نوسني ال لافطألا

 ةركاذ نأ « لايخلا نم ابرض اهبسحن ىتلا قئاقحلا مهأ نمو

 نم مهب رمي ام لك نزتخت « ىلوألا مهرهشأ ىف ىتح لافطألا
 ل ل ارا 0

 ا لا السل كار لل ا سل ب دي

 , نحن هانيسن 5 « هاسني فوس هتايح علطم ىف براجت

 لعفن نأ لق اننإف « ةيوق اودغتل لافطألا ماسجأب ىنعن انك اذإو

 انتلعحخ نمكي انهو ٠ ائيش رمعلا مهب ؛ مدقت ام اذإ براجت نم مه

 ةعطقب هبشأ « هنم نكت امهم « ل ع ربكألا

 نأ ىعيبطو . اهب رمت ىتلا تارثؤملا ةفاك اهيلع عبطنت عمشلا نم

 اهنكلو « ةملكلا هذهل جضانلا ىنعملاب ءارأ ىمست ال تاعابطنالا هذه

 نع رسحتتت اهنأ ىف ببسلا وه اذهو « رطاوخ وأ تاساسحإ

 . نطابلا لقعلا ىف لوألا اهلكشب رقتستو « رمعلا مدقت اذإ ىعولا
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 امنإو « اًئيش فاخيال هتزيرغب لفطلاف . الثم فوخلا فخو

 . هيوذو هيدلاو ءاحيإب فوخلا هيلإ لقني

 تاناويحلا وأ « قربلا وأ مالظلا ىشخي كلفط نأ تيأر اذإف
 , ءايشألا هذه نم رضلا هباصأ هنأل ال كلذف « اهريغ وأ « ةيبرغلا
 كشأأل ىنإو « لعفلاب وأ لوقلاب امإ « اهاشخي نأ هتملع كنأل لب
 . ! كلذك اهلفط نوكي الو « الثم ناريفلا فاخت مألا نوكت نأ ىف

 لفطلا نأب نظلا وهو « عئاشلا أطخلا بكترت الف مث نمو

 ساسحإلا نأ و 4 انيعم يلعب هل 00 0 ءايشألا رك ذيال

 . هثايح رخخأ ىتح

 لفطلل هعنصت ام رطخأ

 د هيف ثبت نأ كا نم لفطلا ةيسفن ىلع رطخأو

 انهم هجالع ىف لشي نامت .ديدنأ لماع ين اهسرتن نتا

 سرق نا نكمي ام اوما وهي 4 تناقملا قحعتسي الهلا كناو. ٠ :لواخت

 كلذ عمو . ىفطاعلا هنايكب رضلا قيحي نأو « لفطلا سفن ىف

 ساسحالا مهيف نوثييو « اهيبسب_مهعانبأ ءابالا رقحي ىتلا ءايشألا نإف

 ! مهئابآ ىديأ ىلع مهابص ىف بنذلاب ساسحالا ةرارم اهلجأ
 « ةيلسانتلا مهئاضعا ةبعادم ىلع نولوبجم لافطالا نأ كلذ لائم

 . اًببس اذهل اوكردي نأ نود اهنونجي ىتلا ةذللاب كلذ ىلع نيعوفدم
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 لفطلا سفن ىف نوثييو « ريقحتلا اهيلع نوبصي ةدام اهنوذختي
 كشالو كلفط ةيسفنل ريخو ... راعلاو بنذلاب ساسحالا اهيبسب

 ىلع وه وأ « تحب ىعيبط ئش * وه امنإ هلعفي ام نأ كردت نأ

 ىذلا عفادلا دجت نأ كيلعو . ٍلقطلا هيف دامتي ملام ىعيبط لقألا

 نم اعون عفادلا اذه نوكي نأ بف : كلذ ىلإ كلفط معفد

 اذه جالع لضفأو ٠ ةذللا بالتجاب هنع ضوعي ىفطاعلا نامرحلا

 ايش لحت نأ ىلع اًدهاج لمعت نأ لب « ريقحتلاو فينعتلا سيل

 بقعي الف فينعتلا امأ « ارورسو ةعتم لفطلا هنم ىنجي هلحم رخا

 . هتصيقن ىلع لفطلا ءاوطنأ ىوس
 ةيبرت باقعلا

 را : رخآ ئش باقعلاو ْئش ريقحتلاو
 ؟ لفطلا هفرتقا اطخل اًحيحصت وأ ١ بنذل اعدر باقعلاب ثيدحلا

 هفرتقا امف . لاّوسلا اذه مهسفنأ اولأسيل اوفقوتي مل اندادجأ لعل

 ردق ىلع اباقع هنع لاني ناك « الثم نايصعلاك دل

 بنذلا

 نع عزتي هنأ ىف نمكت عقاولا ىف باقعلا ةروطخ نأ لع

 . لداع صاصق هنأب هغمد لواحت امهم « ماقتنالا ىف ةبغرلا

 0 « بنذلا ردق ىلع ءازجلا لعجت نأ ةائعم « صاصقلاو 2

 . كتحار وأ تنأ كتحلصمال لفطلا ةحلصم كينيع بصن

 00 يش وهف « هعقوتام « صاصقلا » ناك
 ناك اذإ امأ ؛ هتعاط بجي انوناق ةايحلل نأ ملعتيو « اًجِضن 00

 قرفت ىكلو ... ةروطخلا نمكت كانهف « اًماقتنا لفطلاب هعق

 كباقع نوكي كارتأ : لاؤسلا اذه نع بجأ ماقتنالاو 0
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 ةدئالا بلق نإ هل كباقعل الداعم ةيواخ ةدئام بلق نإ لفطلل
 ؟ ةلضفملا كتمعطأ نم قايطأ اهيلعو

 عضيإ نأو « ةيبرتلا امئاد صاصقلا فده نوكي نأ ىغبنيو

 هئارأ موقت الجر ةايحلل جرخي نأ ىغبني هنأ هيئيع بصن بألا

 ساسأ ىلع سانلل هتلماعمو « فاصنالا لع همكحو « ةلادعلا ىلع

 . فطاعتلاو دولا

 ءازجلاو بنذلا نيب طبرا
 بغري نأ ىلع اًدبأ لفطلا ازفحي نل فيوختلاو باقعلا نأ ىلع

 ىلإ هنانئمطإ كلذ ىلع هزفحي ىذلا امنإو .. احلاص نوكي نأ ىف
 هبشأ وه امنإو « افاد اعيش. شيل :تاقعلاو :٠ .كلييجشتو: كح
 نرتقي نأ بجو مث نمو؛ رطخ حال املك اهطغضت « ةلمرفلاب د

 ررضلا نيب طابترالا متي ىتح « اهسفن ةظحللا ىف أطخلاب باقعلا
 يف اًيبس ةطبارلا هذه لظتو « هنع ْئشانلا مآل نيبو « عقو ىذلا
 ' ىرخأ ةرم ًاطخلا راركت عنم

 ع هبحمتال كنأ كلفطل رهظت نأ هانعم باقعلا نأ بسحت الو
 وه هتحلصمل ناك باقعلا نأ كلفط ىري نأ كمه لعجأ امنإو
 . رخآ صخش ةحلصمل الو « تنأ كعحلصمل ال

 بتك ىفف « باقعلا عاونأ درسل لاجملا انه نأ بسحأ الو
 . عوضوملا اذه ةشقانل حيسف لاجم « لافطألا ةيجولوكيس »

 0 ا

 فنع رظن ةهجو نم ال لفطلا رظن ةهجو نم هريدقت نوكيو
 ؛ لافطألا ضعبل حلصي ىندبلا باقعلا ناك اذإف . هنيل وأ بألا
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 مهتيسفن ىف هرثأ نوكي نيرخآ لافطأل حلصي ال قيقحتلا ىلع هنإف

 . ميقم هنم فوخ ىف مهو رمعلا اوضقيل ىتح اًديدش

 لفطلا رعشت نأ طق لواحت الف « باقعلا نول نم نكي امهمو

 ساسحإ الإ ةمث سيل هنأ ىدنعو . صقتلا وأ ةراقحلا وأ ةعضلا

 « اًمصنم « الداع « اًيلاثم « انيمأ نوكي نأ ىلإ لفطلا عفدي دحاو

 اذه هتحنم اذإف « تاذلا مارتحاو ةماركلاب ساسحالا وه كلذ

 بشيس كلفط نأ ىلإ نوكرلا كنكمأ « بحلا عم ساسحالا

 . تافصلا نم هل هدشنتام ريخ لع



 رشاعلا دل

 ةسردملا ىلإ كدلو بهذي نيح

 ةايحلا نولو طسولاو وجلا ةحاتإ نع ترصق دق نكت امهم
 اًراطيسم نآلا ىتح تشبل دقف « كدلول اهحيتت نأ اًمئاد تددو ىتلا

 اهو « هيلع نيفرشملا ىلع « لقألا ىلع « اًرطيسم وأ « هتايح ىلع
 لصفني نأ كيلع ةداعلاو فرعلا هيف متحي ىذلا تقولا نآلا ناح دق
 بهذي نأ هل نا دق هنإف ... مويلا نم اًريبك اًبناج كدلو كنع
 ثيحو « ايش تنأ هنع فرعتال طسو همضي ثيح « ةسردملا ىلإ

 مهنم لكو « هنارقأو هيسردم عم تالصلا نوكي نأ هيلع نيعتي
 ًاشن ام رياغت ةايحلا نم نولو طسوو وج ىف ًاشن دق كشالو
 ةوطخلا كدلو هيف وطخي .ىذلا تقولا ءاج دقل ... اهيف كدلو
 هسفنل قشي نأ نيعتي اهيفو « هومن قيرط ىف ةيلاتلا ةعساولا لوألا
 .. ةايحلا ىف اًمدق اهب ىضمي ىك هتاردقو هتايناكمإ ةيمنتل ليبسلا
 . لختي ىذلا ليبسلاب اربخ تنأ طاحت نأ ىغبنيو

 هقيرط قشي نأ رمألا ًادبم ىف كدلو ىلع لهسلا نم نوكي نلو
 لفطلا مثالي نأ بلطتي اذهف « هب نوطيحي نيذلا ءابرغلا ءالؤه عم
 :راالعبب دينا دل دنع: 4. تيالاملا نم خا ولن نيو همقلا نب

 ربكأ مه نم ىلع هتالص ةروصقم ند يحي للا تيا دب

 خضريو مهتابلط ىبلي نأ هيلع ناكو « ىوقأو « دشرأو «' هنم
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 ءابرغلا نم هومحيل ؛ هسفن تقولا ىف مهيلإ علطتيو « مهتابغرل

 . هنس لثم ىف وأ هنم ربكأ اوناك ءاوس هنع

 وأ هنم رظتنيام ةيبلتو ةعاطلا ىلع « نآلا ىتح لفطلا أشن دقو
 - هنس لثم يف الافطأ شياعي نا هيلعف نالا امأ . هيلإ بلطي

 هنم ربكأ مه نم ىضاغتي اك « هئاطخأ نع نوضاغتيال الافطأ
 « صقن وأ بيع هب ناك نإ هنم ةيرخسلا نع نوعروتيالو نا

 محل زازفتسا لقأ ىدل هل نيعاص عاصلا ليك نع نوناوتي الو

 . ! هبناج نم

 « ةسردملا ىلإ هباهذ لبقام ىلإ لفطلا براجت مظعم تناك الو
 هءالمز نأ كردي نأ هل ىتأتي نل هنإف . مهدحو رابكلا ىلع ةبصنم

 داقتفاب ساسحإو فو نم هلخادي املثم مهلخادي ءالؤه لافطألا
 كلذ الإ « قاطملا رعذلل لاثتمالاو لفطلا نود لوحي نلو . نامألا
 طسولا هسرغ وأ « هتسرغ دق نوكت كاسع ىذلا ةقثلا نم ردقلا
 حيحص لفطلا ناك ىتم هنأ ىلع . هسفن ىف ؛ هيف بش ىذلا
 لحي نامألاب اًديدج اًساسحإ رعشتسي ىتح ثبلي نل هنإف « سفنلا
 حبصيو (« هتيامحل امئاد بهأتم هنم بيرق كنأب لوألا هساسحإ لح

 ناكم ىف اهئدابم العاج « همضت ىتلا ةعامجلا هذه ىف اًدرف

 نيب قفوي نأ هنيع بصن اًعضاو « اهايإ تنأ هتنقل ىتلا ءىدابملا
 . ئدابملا هذه نيبو هتابيغرو هتعيبط

 ىف وضع د هنأب لفطلا لخادي ىذلا ديدجلا ساسحالا اذهلو
 هسفن ىف ساسحالا اذه سرغني ملمو « ىوصق ةيمهأ « « ةعامجلا
 ناسك نأ ىف فيعف لمألاف عموم لحارم نم ةلكيرلا كلع ف

2) 
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 يضمي نأ حجرألاو « ومنلا لحارم نم ىلي اميف ساسحالا اذه
 هاسعام مغرب « عمتجملا شماه ىلع هنأ هسفن نيبو هنيب اميف اًدقتعم

 نامرحلاو ةدحولا رعشتسي نأو « ةورث وأ ةرهش نم هزرحي نأ
 ؛ هديط قت ايناللا- نأ "بيسو

 لفطلا نيب ةيصخشلا ىف قرافلا ىزعي ةماهلا ةقيقحلا كلت ىلإو
 « تيبلا يف هاقلت ىذلا لفطلاو « ةسردملا يف ملعلا ىقلت ىذلا

 نأ الإ « ةيملعلا ةيحانلا نم لوألا ىلع اًقوفتم ىناثلا نكي امهمف
 ناكملا ىه ةسردملا ذإ « ةيصخشلا ةهجولا نم اًقوفتم لظيس لوألا

 « اًفلتخم م كلفط ناك اذإ

 اذه نكي امهم « هنارقأ رئاس نع فالتخالاب لفطلا ساسحإو
 نيبو لفطلا نيب لوحت ىتلا ةيسيئرلا قئاوعلا نم « اًفيفط فالتخالا
 هسفنل نتسي عمتجملا نإف « عمتجملا يف وضع » هنأب رعشي نأ
 . اهيلع جرخ نم ذبتنيو « ةنيعم سيياقمو ئدابم

 ؛ انيلع ةبيرغ مهسفنأل لافطألا اهعضي ىتلا ديلاقتلا ودبت دقو

 . ديلاقتلا هذه قرخي هنأ لفطلا ىلع لهسلا نم هنأ ىنعيال اذه نكلو
 امم حصفأ ةغل ملكتي وأ « هئالمز نم رثكأ ودي ىذلا لفطلاف
 نأب قيلخ وهو « مهيلع جراخ مهرظن ىف وه امنإ « نوملكتي
 رخآ هيف ثبي ىذلا رمألاو « مهئازهتساو مهتيرخسل اًمده نوكي
 صقنلاب ساسحالا أشني نأ امتح سيلف . صقنلاب ساسحالا رمألا

 وأ « مهنم ابايث ثرأ وأ هئالمز نم ةراهم لقأ لفطلا نوك نع
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 « بسحو مهداوس نع افلم » نوكي نأ ىفكي لب « ةروص حبنأ

 .. ! فالتخالا اذه ءازإب اعيش لعفي نأ عيطتسي ال هنأ رعشتسي نأو

 هسفن دجي ىذلا لوحتلا ىلع هدعاست يك ذئئيح كدي ىف رمألاو

 ! مهعمتجم نيبو هسفن نيب مئاليو هئالمز عم قفتيل هيلإ اًعوعفدم

 هقوذ وأ « ةيقلخلا هئدابم نم ئش رييغت ىف عرشي هتيأر اذإف
 رخآ كميلاعتل ةحجارلا ةفكلا نأ ملعاو ؛ عزفت الف « هكولس وأ

 اوهتناو مهكولس زوشنب مهيوذو مهلا اولهذأ لافطأ 3 مكف رمألا
 قوذلا ىف مهيوذ نم لصألا قبط ةخسن اوحبصأ نأ ىلإ رمألا رخأ
 . كاملا

 نأك . اعفد امل لفطلا كلميال « فالتخخا هجوأ » ةمث نأ ىلع
 ؛ لاكشألا نم لكشب اهوشم وأ « ةهاع اذ وأ « رعشلا رمحأ نوكي

 مهبولق لخادت ال ةاسق موق لافطألا نإف « ةجرد ةيأ ىلإ مهي ال
 لفط نم ءازهتسا مههاوفأ ءلمب نوحيصيل مهنإو « ةقفشالو ةمحر
 نأ لواحت الف عونلا اذه نم صقن كدلوب ناك نإف جرعأ وأ روعأ
 تيعت» نأ .نلواتالو»و ةرديرم رغد طرحت ريغ ةصقن : نإب ةقنقت
 ناس راء ثبت اذهب كليو. ..هنم ميديرخسل هئالمز ىلع موللا

 لب . ةهاع وأ صقن هب نم لكل ودع دلأ وهو هسفن ىلع ةرسحلاب
 الجأ وأ الجاع نإ هب ءازهتسالا نع نوفكيس هءالمز نأ كدلو ملع
 ءدجلا ذخأم هذخأي الو مهئزهب رثأتيال هنأ اوكردأ ىتم هنع نوفرصنيو
 هزجعت ىتلا ريغ ىرخأ تاردق هسفن ىف يمني نأ يلع هدعاس مث
 هعجشف « الثم مدقلا ةرك بعلي نأ عطتسي نكي مل اذإف هتهاع اهنع

 نأ كشالو . صصقلا ةياور ىفوأ « هيدي مادختسا ىف ةعاربلا ىلع
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 تارايسلا « تاكرام » نم ددع ربكأ نيب زيمي نأ هعسي ىذلا لفطلا

 مهفكو هئالمز مارتحا باستكا ىلع ردقأ نوكي الثم تارئاطلا وأ

 . هنم ةيرخسلا وأ هب ءزملا نع

 سأيلا نيبو هنيب ةلوليحلا ىلع لمعاف « اًقلتخم كلفط ناك اذإو
 شامكالا ىلإ هب ودحي ىذلا رمألا « ةعامجلا ىف اًوضع حبصي نأ نم

 نأ كتمهمو « هرطاوخ ىلع ءاوطنالاو ع وه هعنص نم ملاع ىف

 . اًيئاشنإ اًطاشن لوازيل ءاوطنالا اذه نم هجردتست

 « رابكلا ةسلاجم ىلإ ليمي كلفط تدجو نإ . بسحت الو

 + ةنييحع ةرداب وأ ةييط اةراشإ كلت نأ , هئالمز عمتجم نع فزعيو

 نه ءانبأ نأب نورخفي تاهمأ تيأر دقلو . حيحصلا وه سكعلا لب

 قلعت ىلإ ةراشإ كلت نأ تاناظ « نهراوجت عاقبلا اًمئاد 0

 دق لفطلا نأ ىلع لدي امنإ اذه نأ عقاولا نكلو . نهب

 نأ ىغبني ثيح هثالمز عمتجم ىف هسفنل ناكم داجيإ نع 0

 هئالمز طسو ىف ةيمهألاب ساسح الأ ىنج نم سكي لق هنأو 2 نوكي

 ؟ كدلول اقيدص نوكت نأ بجي له

 ىف تأطخأ دق نوكأ نأ دبال 0 موي ىئاقدصأ دحأ ىل لاق

 نم هيف نكمتأ ىذلا تقولا رظنأ انأو ىلفط دلو ٌذنمف .. ! ام يش

 لعفأ نأ ينعسي نكي ملو ؛ ىل اًقيدص نوكيو « هل اًقيدص نوكأ نأ

 ةيناثلا غلب املف « هتايح علطم يف لاز ام وهو ليبسلا اذه ىف اًعيش

 تيرتشاو انتقادص دطوأل ناح دق تقولا نأ تبسح- هرمع نم ةرشع



 ليل

 فيدجتلل اًمم جرخن انكو « هل نوكي نأ ىف عمط املاط ىذلا براقلا هل
 هعم دطوأل اًقح ةيتاوم ةصرف هلك كلذ نم ىل ناكف « ةحابسلا وأ
 ناك دقف ... حلفت مل ىتطخ نكلو .. اهب تملح املط ىتلا ةقادصلا
 ةقادصلا ىديي 7 «( ىترضح ىف « بدألا » نم اًريثك اعيش ىديي

 ضعبل افرصنم ىنافلأ اذإ حسايترالا هيلع ظل تنكو « ديدش ظفحت ىف

 لواحأ امهمو .. هءالمزو هنارقأ بحاصيل ةصرفلا هل تحتأ وأ « ىرمأ
 الو ههتك ىردأ ال اننود فقي الئاح ةمث نأ اًمئاد ظحلأ تنك ىنإف

 «..] نتأ نبأ نم

 ىقيدص لثم مهضعب « بأ نم رثكأ نم اذه لثم تعمس دقلو
 رخآلا مهضعبو« اقح هئانبا ةقادص باستكا ىلع افهلتم ناك « اذه

 اعيمج مهنأ ىلع . بجاولاب ساسحالا نم عفاودب اهيلإ اعوفدم ناك
 اوكردي نأ نود ؛ اذه ىقيدص اهفداص ىتلا لمألا ةبيخ اوفداص
 نك دقف « نهتانب عم تاهمألا هتناع هسفن ْئشلاو . اًيبس اذهل
 .! تاوطخ هنع نهتانب تعجارت ةوطخ ليبسلا اذه ىف نمدقت اذإ

 مئاق مهئانبأ ةقادص باستكاو ءابآلا نود فقي ىذلا لئاحلاو
 . ! هتيؤر ىف ءابآلا قفخأ نإو لثام

 تابغر نع أشني وهو . ةيناسنالا ةعيبطلا عنص نم لئاح هنإ

 اوحبصي نا ءابالا لواحي نيح ىفف « ةيزيرغلا هتاجاحو لفطلا

 . ءابآ اونوكي نأ نكمي ال نييقيقحلا ءاقدصألا نإف « ءاقدصأ

 كتالص هب دطوت ىذلا صخشلا « قيدص » ةملكب انه ىنعأو

 اورعشتسي نأ الإ ءانبألا كلمي الف ءابآلا امأ ةاواسملا مدق ىلع
 . ةمكحو ةوق رفوأو ةجرد مهنم ىلعأ مهنأو مهيلع نودمتعم مهنأ
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 ليلضت 5 عا اًدلاو نوكي نأ دلاولا نم 9 وهو ؛غ الوأ .

 ىغبني ىتلا ةقحلا ةيحضتلا وأ « ءابالل لوألا بجاولا نإف مث نمو
 لمعلا الو « دهجلا الو « لالا ىه تسيل « مهئانبأل اهومدقي نأ

 اذه نوكي نأ بجو مث نمو « هتنواعم ريغب اوضمي نأ ىلع هئانبأ
 . هل ةيوناث فادهألا رئاس نوكت نأو ةوبألل ىمسألا فدحلا وه

 ةيسجلا ةيبرتلا
 يتلا فراعملاو مولعلا كدلو نيقلتب لفكتت ةسردملا تناك اذإو

 كففصوب - تنا كقتاع ىلع نإف ( ةايحلا ىف هقيرط قش ىلع هنيعت

 نأ تعش اذإ هنع ءانغ ال ةيبرتلا نم رخآ بناج ءبع عقي - اب
 « ةراضلا تاساسحالاو فواخملا نم اًررحتم اجضان كدلو شيعي

 . ةيسنجلا ةيبرتلا وه كلذ

 ىف ىزيرغلا عالطتسالا بح وه ملعلل دحوألا ليبسلا ماد امو
 بح نإف « كدلول ةيسنجلا قئاقحلا كسفنب نقلت مل ام كناف « ءرملا

 ةقيدح نم ملظم نكر ىف اهملعت ىلإ هعفديس ىزيرغلا عالطتسالا
 -كرودقم ىف نكي مل اذإف . « جنندنيلك ناجول » رتسملا لوقي 5 تيبلا

 كفواخمب اهطلخت نأ نود ةيسنجلا ةيحانلا قئاقح كدلو نقلت نأ

 ناك امبر - رخخأ صخش ىلإ دهعاف . راعلاو لجخلاب كساسحإ وأ
 . ةمهملا هذهب - لافطألا ةيجولوكيس ىف ايئاصخإ

 نقلت نأ كيلع متحتي ال هنإف « ىرخأ ةيحان نمو « ةيحان نم اذه



 للا

 هيلإ جاتحتام لك لب « ةيسنجلا قئاقحلا نع« ةحاطنم ةسارد » كدلو

 ةروسيم تاملك ىفو « ةحارصو ةطاسبب هتلغسأ نع بيجت نأ وه
 لفطلا اهيف بهذي ىتلا ةرتفلا نيب عقت هنأ كلذ . هل ةبسنلاب مهفلا

 رعاشملا اهيف نكتست ةلحرم « ةقهارملا ةرتف نيبو ةرم لوأل ةسردملا ىلإ
 همامتها ناك اذإ الإ ىربك ةيمهأ لفطلل لثمت دوعت الو ؛ ةيسنجلا
 ىذلا لفطلاف . ءىطاخ هيجوت ةجيتن ةيسنجلا ةيحانلا ىلع بصنا دق

 ؛ اليلق الإ ةيحانلا اذه ىف ركفي نل ةيسنجلا ةيحانلا نع ئش لك ملعي

 اميف همامتها زكري نأ الإ كلمي الف « ائيش اهنع ملعيال ىذلا امأ
 , ههانكتسا تيري قلغم ريس هلاك ذل ىولزتي

 هتبغر ليلغ ءافش ىلإ امتح ىعسيس ىعيبطلا لفطلا نأ امئاد ركذاو
 هلأ مدصت لئاسوب هليلغ افش اذإف ؛ رخآ وأ لكشب « عالطتسالا ىف
 . اًريبك اًرثأ هسفن ىف كرتت ؛ هل اهنورهظي ىتلا ةباجتسالا ناف « هيوذو

 ةبغر - هيدلاو ديحو وهو - « ملوكلام » لفطلاب دبتست تناك
 اذه هانكتسال ةسئاي ةلواحم ىفو . ةأرملا مسج عالطتسا ىف ةيغاط
 « هلخادب هتمع امنيب « مامحلا باب بقث نم علطتلا ىلع مدقأ « رسلا
 ىذلا فينعتلل ناكو « ةلعفلا هذهب اسبلتم همأ هتطبض هظح ءوسلو
 هاجت هسفن ىف بنذلاب ساسحالا ثب « لوألا : نارثأ هيلع هتبص

 مهاري نم هوجو ىسني حبصأ دقل ىتح « رظنلا عاونأ نم عون ىأ
 نأ « ىناثلاو ! مهنع هفارصنا درجمب ؛ تاعاسلا مهعم ىضقيو
 « رظنلا قارتسا » ىلإ تلوحتو يسنجلا هومن تلطع ةمدصلا

 نم هب باصملا صلختسي ىسنجلا ذوذشلا نم عون وهو هزي ةادتكال

 . هسفن ىسنجلا لاصتالا ةذل قوفت ةذل رظنلا قارتسا



00 

 هنكتسي نأ لواحي وهو طبضي لفط لكل ثدحي هسفن ءيشلاو
 لاكشأ تفلتخا ناو « ةقلغم ةضماغ هل ودبت يتلا ةيسنجلا قئاقحلا
 . كلذ ءارج نم مهبيصي ىذلا ذوذشلا

 اهلغتسي فيك ملعتي مل ةيرح هل حيتت نأ نم لفطلا ىلع رطخخأ سيل

 ةميق امل نوكتال بقاوعلا هذه ردقت ىتلا ةيرحلاو « ةنيعم بقاوع هنع

 بابسألا »م نوناقب هتيرح لفطلا سيقي نأ بجو مث نمو . ةايحلا ىف

 . "2 كاعنلاو

 ىلإ راغصلا ذيمالتلا دمع نأ « ةيلخادلا سرادملا ىدحإ يف ثدح

 ىلع نوفرشملا بقاعي ملو ! اقيزمت اهوقزمو مهذفاون رئاتس عزن
 الإ ضمي ملو « ىه ام ةقزمم رئاتسلا اوكرت لب « ذيمالتلا ةسردملا
 ىذلا ضوعبلا غدل نم نيرمألا نوناعي ذيمالتلا ناك ىتح ليلق

 ' ىسني ال سرد كلذ نم ممل ناكف « ةفوشكملا مهذفاون نم مهمجاه

 . ! جئاتنلاو بابسألا نوناق ىف

 ساقت نأ بجي ىذلا سايقلا ىه ام لمع اهيلإ ىهتني ىتلا ةجيتنلاو
 ةيرحلاب اقيقح نوكي ال لفطلا نأ امئاد ركذاو « لفطلل ةماتلا ةيرحلا هب
 هحنمي وأ « هلمع جئاتن لمحتيس رخأ اصخش نأ هداقتعا ىلع بش اذإ

 د



 ردع رامات

 داصتلا ناوأ

 - ةقيدحلا دهعتت ا" - كدلو دهعتت الاوط تاونس تشبل دقل

 هب تللك ىذلا - قافخإلا ىدم وأ -- حاجنلا ىدمب قطنت نا
 . !١ كدوهج

 - نكمأ املك محل نوعلا دي دمو - ءانبألا ةظحالم لعلو

 ىه « جضنلا ةلحرم ىلإ نيضام ةقهارملا ةلحرم نوزاتجي مهو
 لفحأ انايحأ نوكت دقو ؛ بألا اهب رمي ىتلا براجتلا ا

 . ! لمألا ةبيخب براجتلا

 (نيعونلا نم جازم حجرألا ىلع ىهو) كتبرجت عون نكي امهمو
 ناك اذإو . تسمل املثم اهنم نوسملي مهسفنأ كءانبأ نأ كشالف
 تارتف دعسا » هناب « بابشلا » فصو ىلع اوجرد دق نويئاورلا

 ؛ ناك [5 ال « مهبابش نوفصي امنإ ةقيقحلا ىف « مهنإف « رمعلا

 ةبيخو تاقامحلاو مالآلا نم الخ دقو نوكي نأ هودارأ اك لب
 ركذن امنإ « بابشلا ركذن ذإ نحنف ! هيف اهوناع ىتلا لمألا
 ءاطخألا فالآ انباسح نم طقسنو « هيف انجهبأو انرس ام لك
 . هلالخ اهانيناع ىتلا سجوتلاو قلقلا تاظحل نم فالالا تارشعو
 ىف امأ « ىلاثم ملع ىف هب ملحن ىذلا بابشلا ققحتي نأ يسعو



 آ1ءك

 تاعبتلا قشأ هيف هجاون ىذلا تقولا وه بابشلاف ىعقاولا انملاع
 . لقعتو ةمكح ىف اهتهجاوم ىلع ةردقملا نم طسق لقأب تالكشملاو

 اهيف دوعيال ىتلا ةرتفلا ىه ةقهارملا نأل « اذه لوقأل ىنإو
 كلمع ىهتنا دقف . فطعلاو مهفلا نم رثكأل كنم نوجاتحي ءانبألا
 وأ - اهتيمنتل اًدهاج تلمع ىتلا « ةيصخشلا » تهتناو « نال

 ناك اذإف . ماودلا ىلع كلذك لظتسو هيلإ تهتناام ىلإ - اهعمق

 , تنأ كّرطخ أطخلاف « مهل تدرأ ام ريغ ىلع اوبش دق كّوانبأ
 ةنيجعلاك كيدي ىف اموي تناك ىتلا ةيصخشلا ليكشت ىف تقفحأ ذإ
 « رارشأ » لافطأ كانه سيلف . تدرأ ىذلا لكشلا ىلع ةنيللا
 ال تايناكمإ مهسفنأ ىفو اًعيمج لافطألا قلخي امنإو « مهعبطب
 لفطلا كلس نيليبسلا ىأ ةيلوعسمو « فارحنالل وأ ومنلل امل رصح
 . اًريخأو الوأ بألا ةيلوغسم .ىه امنإ

 كيدي سرغ نم مهنإ .
 لك نم ةعست ىف ثدحي ا - نيقهارملا كءانبأ نأ ضرفنلو

 نيطايشلا تافصو ةكئالملا تافص نيب نوبذبذتي - نايبص ةرشع
 اولازام مهنأ ركذت نأ كل ٍيغبني هنإف + ناودلاب كبيصت دق ةعرسب
 ) مهتاوذأف : اونوكي نأ مهل تدرأام ) مهسفنأ ةليخد ىف

 سرغو « كيدي جسن نم ىه مهتاردقم ىتح لب « مهتجزمأو
 . لعفلاب وأ لوقلاب ءاوس « كميلاعت

 هتبغر 3 عالطألاو ةءارقلا ىف قهارملا د ةبغر نأ كلذ لاثم
 . هتمه طيبثت وأ هل كعيجشت ىرخألا وأ امهادحإ ررقي امنإ امهنع
 هنإف عالطالا لع هلابقال كءاضر هحنم ىلع تجرد تنك اذإف
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 ًاشنيس هنإف هتقشم هل ترهظأ تنك اذإو ؛ هيلع هلابقإ ىلع لظيس
 . لخد ىأ انه ةثارولل سيلو « هنع هفوزع ىلع

 كشلا اًدبَأ هلخادي مل « تيصلا عئاذ ىقيسوم ةرسأ فرعأ تنك

 هشرع ىلع نوعبرتيس ةينامثلا هئانبأ نم لقألا ىلع اًضعب نأ ىف
 - هئانبأ نم طقف ةدحاوف اذه عمو « نهولا' هيف بدي ذإ دعب
 تفرتحا ىتلا ىه - صالمخالا ىف ةينافتم ةعيطم ةاتف تناكو
 ذقف :نورخللا“ .ةعبسلا .ةانبألا امأ' + اهنم“ اهقزر تيسكو' ققيسولا
 كلذ ! اهعامس ىتح اوقوذتي الآ اوكشوأ لب « يقيسوملا اوتقم
 ىلإ رظنت ىتلا ةميدقلا ةسردملا نم اًيناملأ ناك ىقيسوملا بألا نأ
 بالتجال اًردصم ال « ةفاجلا ةساردلا » نم عون اهنأ ىلع ىقيسوملا
 دنع ءانبألا اهنم بره مث نمو « سفنلا نع ريبعتلا وأ ةداعسلا

 . مهل تحيتأ ةصرف لوأ

 اونوكيل » ةصرفلا مهل تحيتأ ىتم كئانبأل ثدحيس هسفن ٌئشلاو
 ءاوس « اًقح هب عتمتست كوظحال امف . كل الالظ ال « مهسفنأ

 00 وأ « نفلا بح وأ ةعلاطملاب فغشلا وأ « قلخلا هثامد ناك
 . مهرظن ىف هٌوارغإ هل نوكيس « لاملا زانتكا ىف ةبغرلا وأ

 0 دنع هنم نوبرهي ففوسف اًدسق مهيلع هضرفت نأ تدرأ ام

 يف جاتا ةصرا

 كئانبأ ىف ةيساسألا ةجرمألاو قلخلا ريغت نأ تسيل كتمهم نإ
 ةمءالملا ع مهنواعتر ظ 0 ىلع مهلبقت نأ لب ؛ , نيقمارلا

 هل ع امل نبال ساسحإ نأ كشالو
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 لصفت ىتلا ةلحرملا .. اهزاتجي ةلحرم قشأ ةهجاوم ىلع لوألا

 ىربكلا ةلكشملا

 « نايحألا ضعب ىف اًريحم كلفطل حولي ةلكشملا هذهل هجو ةمثو

 نكمي عزفلا كلذو ةريحلا هذه نأ ولو ؛ ىرخأ نايحأ ىف اعزفمو
 ( ةلكشملا هذه نم تذختا دق تنك اذإ « ىندألا دحلا ىلإ اطبهي نأ
 . هذاختا كيلع ىغبني ىذلا فقوملا هتايح لحارم نم فلس اميف

 كلمي ال ىتلا ةيسنجلا عفاودلاو تابغرلا نم رخخاز رحب مضخ ىف
 رعشيس هنإف « أشي مل وأ كدلو ءاشو « أشت مل وأ تكشو اًعفد امل

 فوسف . اهنع سيفنتلل ىرخأ وأ ةقيرط دجيسو « تابغرلا هذهب
 ةباجتسالا ىلإ - ةتوافتم تاجردب - اًعوفدم ذقنيح هسفن كلفط ىقلي

 راتخي نأ وه ذئدنع هلعفي نأ هعسي ام لكو ؛ رخآلا سنجلا عم
 امأ « ضعب ىلع اهضعب لضفي وأ هل ةحتفملا ذفانملا هذه نيب
 كش ىف تنك اذإو .. هب هل لبق الام وهف اًعيمج اهينجتي نأ
 ةقهارملا ةلحرم ىف تنأ كعسو له : كلأسأ ىنعدف , اذه نم
 . ! ؟ اًعيمج لفانملا هذه بنجتت نأ

 رطضيس هنأ قهارملا كدلو ةلكشم ديقعت ىف ديزي ىذلا نأ ىلع
 نم ةضراعم هجو ىف ذفانملا كلت نم كلسي ام كلسي نأ ىلإ
 اكرشب رشبلا نأب ملسي نأ دعب عطتسي مل ىذلا ىجراخلا ملاعلا



 ؟ لعفت نأ كعسي ىذلا ام

 ىلإ اًسئاي علطتي ىذلا كدلول نذإ هلعفت نأ عيطتست ىذلا امف
 . ةقيقحلا ىلع هعلطت نأ كيلع ؛ ٌئش لك لبقو الوأ ؟ كتنواعم
 : ةيلسانتلا ضارمألا راطخأب هرصبت نأ كتمهم نم اًءزج نوكي دقو
 هببستل وأ « لافطألا نم هنارقأ قلخ هداسفال ةيعامتجالا بقاوعلابو
 بقاوعلا كلت مدختست نأ راذح نكلو ؛ جاوزلا لبق ةاتف لمح ىف
 نوكي نلف « ةليضفلا » ىلع هرسقو ؛ هبلق ىف بعرلا ثبل ةليسو

 . هسفن ىف ىسفنلا ضرملا روذب سرغ الإ رثأ نم ذئدنع كفيوختل
 هنكلو « فيوختلاب ميوقتلا ام تقو ىف « شبجلا » برج دقلو
 . اهتيسكع وأ هاودج ةلق تحضتا نيح بولسألا اذه نع لخت

 ىتلا ةعزفملا بيذاكألا هيلع رفوت نأ قهارملل اذه نم مهأو
 فعضي مالتحالا نأب لوقلاك كبابش ىف اهتتدص دق نوكت كاسع
 وأ ةنعلا ىلإ ىضفي « ةيرسلا ةداعلا » ءانمتسالا نأ وأ « ةحصلا
 الإ رثأ نم اهل نوكي نل اهريغ تارشعو معازملا هذهف . نونجلا
 كلذ « ةيسنجلا ةيحانلا هاجت هسفن ىف بنذلاب ساسحالا ةيوقت

 ؛ نآلا ىتح اًنكتسم وأ اًئيفد لظ دق نوكي امير ىذلا ساسحالا
 دلألا هودع حبصتو « ةلابإ ىلع انغض هديزتف معازملا هذه ىتأت مث
 . هسفنب هتقثو « هلقع ةحص ددهي ىذلا

 معازملل ةجيتنك « َج ميلو » قهارملا ىتفلا داقتعا ىف خسر

 ةلالد « بابشلا بح » نأ - رابكلا ضعب نم اهعمسي ناك ىتلا

 ! "سكعلا ىلإ ريشت لئالدلا نأ مغرب - ءانمتسالا ةسرامم ىلع
 داقتعالا اذه لخأ دقف « روثبلا هذهب حفطي ميلو هجو ناك انو -
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 هتمالع قطنت ىذلا موسوملاك هسفن ىلإ رظني حبصأو « هتفطاع نازيم
 ةيفلخلا ةقزألا « ةسردملا ىلإ هباهذ ىف ريختي ادغ ىتح « همرجب
 ةبوذكألا هذه نأ ىلع ! سانلل « همرج » ىدييال ىك ةيوزنملا قرطلاو
 اهنأ هتلعفام لكو ؛ ءانمتسالا ةسرامم نم ميلو فشت ملا ةارتفملا
 ! تاونس عضب ةداعسلا ىلع هلوصحو هومن تقاعأ

 عونلا اذه نم ىرخأ معازم نيقهارملا سفنأ ىف خسرتام اًريثكو

 بنذلاب ساسحالا نم اًنساسأ اهل تدجو الإ ديدشلا لجخلا تالاح
 | صوصخلا هجو لع ءانمتسالا لايح وا ةيسنجلا ةيحانلا لايح

 كري نأ نم فوخلا مهعفد تاقهارمو نيقهارم تدهاش دقو

 نع عانتمالا ىلإ » مهرس 2 فشكيف مههوجو جرضت مهدحأ

 ! راهنلا حضو ىف مهتويب نم جورخلا

 دق تنأ نوكت نأ نود اذهك اًكبع لمحي كلفط دجت نلو
 تقو ذنم كسفن ىف ةنيفدلا فواخملا قيرط نع هلهاك هب تلقثأ
 ىلع هنواعتل كيلإ علطتي نآلا هنكلو « هل اهتيدبأ ىتلاو « ةلوفطلا
 « هيف شيعي ىذلا ىعامتجالا وجلاو ةضمملا معازملا هذه ةهجاوم

 بلقتي اًرهاس ىلايللا قفني نأ هديرت تنك نإ كيلإ لوكوم رمألاو
 نايحألا رثكأ ىف ةجيتنلاو) ءارغإلاو ةبغرلا رمج ىلع هشارف ىف
 اهقافنال هطاشن ةقاطب ظفتحي نأ هديرت وأ « (ءارغالاو ةبغرلا بلغت
 ةبلغلل نوكيو . رفظلاو بلغتلا ةصرف اهيف هل حاتت كراعم ىف

 . ردقو ةميق اهيف
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 نيقهارملا حافك ببست 5 ديدحتلا هجو ىلع دحأ ملعي الو
 تاناحبتمالا ىف مهقافخإ ىف ةيسنجلا مهتابغرو مهتاساسحإ دض

 ببست م وأ « حاجنب اهوزاتجي نأ مهياع لهسلا نم ناك ىتا
 فقت نأ لواحت الو ! ةضايرلا ناديم ىف مهقافخإ ىف حافكلا اذه
 كدلو ىلإ حصنلا ىدست نأ كيفكي لب « حافكلا اذه ةقيقح ىلع
 حصنلا بلطل كيلإ مودقلا ىلإ كيلإ هنوكرو كلب هتقث هتعفد اذإ

 تابغرلا هذه نع اهب سفني ىتلا ذفانملا بسنأب صتخي اميف -
 . جاوزلا تقو نيحي ىتح « ةروطخلاو رتوتلا نم ردق لقأب ةفراجلا

 تايتفلا نع اذام

 نايتفلا دنع اهنم اًديقعت دشأ تايتفلا دنع ةقهارملا ةلكشم لعلو
 نأ ىغبني ال ضيحملاف . ءابآلا رظن يف حصي دق سكعلا نأ مغرب
 بابسألاو « يتأيس هنأ ملعت تناك نإ ةساعت الو اًفوخ ةاتفلل لمحي
 ندعي مل رصعلا اذه ىف تايتفلا نأو ةصاخخ « هيلإ ىدّوت ىتلا
 ةاتفلا تمادامو . نهتادجو نهتاهمأ تناك | تويبلا تاديعق

 نع فكتو بجحت نأ ىلإ وعديام سيل هنإف ةبيط ةياعر تحت
 . ضيحلا ةرتف ىف اهطاشن

 ىف ىوقي مادام « ضيحلا ءديب تايتفلا بحرت نأ لق هنأ ىلع

 نوكيل هنإو . اثانإ نهفصوب نهروصقب ىعاواللا ساسحالا نهسوفن
 ةبوذكم معازم نم نعمسيام نقدص اذإ نهسوفن ىلع اعقو أوسأ
 . 2 ةلع

 تايتفلا دنع ةقهارملا ةلكشم سبالت ىتلا تاديقعتلا مهأ نم لعلو
 نإ لب . نايتفلا دنع اهنم اتبك لهسأ ةيسنجلا نهتاساسحإ نأ
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 هذه رعشتست ةاتفلا هيف دوعت ال يذلا دحلا ىلإ لصي دق اهتبك

 نكلو « ةرهاظلا هذه ىلع مهسفنأ ءابآلا طبغي دقو . تاساسحالا
 ىدبتي نيح اهتايح لبقتسم ىف ايلاغ نمثلا عفدت نأب ةنيمق ةاتفلا

 « يسنج دورب وأ « جاوزلا نع فوزع لكش ىلع تبكلا اذه
 الو . ناوألا توفي نأ دعب ىسنجلا نامرحلاب ديدش ساسحإ وأ
 ىَش عحتص ناكمالا . ىف دوعي

 بنجتت نأ اهعسي يتلا كلت تايتفلا نم ةليعض ةيلقأ اهنأ ىلع
 عمو . امامت نايتفلاك ةقهارملا ةرتف ىف ةيسنجلا تاساسحإلا حاحا
 هنأ الإ )0 نايتفلا نيب هنم تايتفلا نيب اعويش لقأ ءانمكسالا نأ

 ريثأتلا نم ىتُوي هلوح رودي ٌئطاخ معز ىأو نهنيب راشتنالا ريثك

 . امامت نايتفلا سوفن ىلع هريثات لثم نهسوفن ىلع
 رتوعلا اذه ففخت نأ عيطتست

 ةمواقم ىف اوحلفي نأ لق - انايتفو تايتف - نيقهارملا نأ مغربو
 وأ فوخلا مهبلغي نأ الإ - نويلع ة ةيسنجلا تاساسحإلا 3

 . ددصلا اذه ىف ءابألا هعنصي امل اًعبت

 قهارملا ناعفدي ىبصعلا رتوتلاو « بنذلاب ساسحالا نأ انيأر دقف

 هنأ ىلع « اهنم مرح ىتلا سيفنتلا لئاسو ىف.همامتها زيكرت ىلإ
 « ةذللا ىف ةبغرلا نم بسحو 0 ةيسنجلا ةيحانلا تناك ال
 ىدم هررقي امنإ ىسنجلا ريكفتلا ىف قهارملا قارغتسا ىدم نإف

 ىذلا ىتفلاف «( ةيسنج ريغ لئاسوب ةذللا صالخستسا ىف هقافحخإ

 عتملاب عتمتسي نأ هناديري ال وأ امهبحب هنالمشيال هيدلاو نأ سكني
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 ابالتجا ةيسنجلا ةيحانلاب امامتها دادزي نأب قيل « هنأ رقأل ةحانملا
 - نم ةذللا صالختسال اللاحم دجي ىذلا صخشلا امأ «( ةذلل

 لقأ رهف « هيدلاو عيجشتب هريغ ىف وأ 0 0

 لصفلا اذه يف ةيسنجلا ةيحانلا تيلوأ ىننأ ظحالي ُئراقلا لعلو
 تيسن كن كشالف كلذ تظحال دق تنك اذإف « اًريبك اًمامتها
 ىذلا رادملا ىه ةيسنجلا ةيحانلا نأ كلذ ! ةقهارما نوكت فيك
 رادملا وه شيعلا بسك نأ 6 اًمامت ٠ قهارملا ةايح هلوح زكرتت

 ( نيقهارملل ثيدح الف « جضانلا لجرلا ةايح هلوح زكرتت ىذلا
 كوثدحي م اذإو 3 ةيسنجلا ةيحانلا الإ ) ضعبل مهضعب اولحت اذإ

 . مهمهفت الأ نوشخي مهنأ حجرألاف ددصلا اذه ىف تنأ

 ىفطاعلا لالقتسالا

 ىفطاعلا هلالقتسا « قهارملا ةايح ىف ةيمهأ ةيسنجلا ةيحانلا ليو
 لمحتو « اهنع عافدلاو « هئاراب كاسمتسالا هملعت كلذب ىنعأو -
 ماسقنا ثدحي نأ لوقعملا ريغ نم ناك املو . هتافرصت ةيلوعسم
 نيعأ ىف ةقهارما ةلحرم حولت اذهل . ةجض ريغب ام ةطبار ىف
 « هلالقتسا تبثي يكل قهارملا ىتفلا نأ كلذ . ةيتاع ةروث اهنأكو ءابآلا

 سكع لوقي وأ « هوبأ لعفي ام سكع طبضلاب لعفي نأ ىلإ ليمي
 كتضراعم هروسيم يف نأ هسفنل تبثي نأ ديري هنإف ! لوقيام
 ! هتلوفط ىف بسحي ناك ا هسأر ىلع ءامسلا قيطنت نأ نود

 درمتلا ىلَع اليلد وأ افيخس لعفي وأ لوقيام ضعب كل ودبي دقو
 ذعخأت الو « قلقت ال نكلو « هلك اذه نم اجازم وأ « نايصعلاو

 فيلل
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 , كتضراعم ءادبإ ىف تلغوأ املكف « دجلا ذخأم هنم ودييام
 ! ةقامح وأ ةفاخس هنأ ىلع كل ودبي امي كسمتلا ىف لغوأ املك

 وأ هتنهم كدلو هيف ريختي ىذلا تقولا ءاج اذإ « كقح نمو

 ىرأ تفلسأ اك تنك نإو - ةقثو صالخإ نع اًرداص كلذ ىف
 كلوق هينعي امم رثكأ كدلول ىنعي ُيشلا هاجت ىقيقحلا كساسحإ نأ

 وأ اًيقالخأ اطغض هيلع ضرفت نأ لواحت ال 'نكلو . كفصوو
 ةلوازم ىف مهرامعا نم تاونس اوعاضا نيذلا رثكأ امف . اًيلام

 . بسحو مهئابال ءاضرإ نكلو « مهبسانت الو اهنوبسانيال لامعأ

 تيبلا نم جورخلا
 ءانبألا ىلع ضرفي نوناق نسي نأ يغبني هنأ انايحأ ىلإ ليخي

 ةلأسم امأ ! نيرشعلاو ةدحاولا نس ىف مهئابآ تويب نم جورخلا
 جورخ ددص ىف مامتهالا اذه ءابالا اهيلع قلعي ىتلا قالحالا

 . مهئانبأ ىف مهتقث يدم ىلع فقوتت ةلأسم ىهف مهتويب نم ءانبألا
 ةقلحلا ىف مهو مهئانبأ ىف اوقثي نا نوعيطتسي ال ءابالا ناك اذإف

 نوعيطتسي ىرخا انس كانه نأ ىرا ال ىناف مهرامعا نم ةيناثلا

 مهئابأ تويب نم ءانبألا جورخ نأ نار ىفو | مهب اوقثي نأ اهيف

 ( المع اولوازيل وا « ةعماجلا ىف اوميقيل الثم ةرشع ةنماثلا نس ىف

 نع دعبأ نونوكي ذئيح مهف « مهيوذ نيب مهثكم نم محل ريخ
 نا يغبني جاوزلاف . مهجاوزب قلعتي اميف لقالا ىلع مهب رثأتلا
 نم هيلع ضرفي اًضرف سيلو ؛ هدحو ىتفلاب ةصاخن ةلأسم نوكي

 5 هيود
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 كتيرح تددرتسا نآلا

 ىتمفا اقح احجان - بألا اهيأ كسفن تنأ - تنك اذإف
 عتبأ نم اًبناج لصاوت نأ كنكمأ « كنع ينغ ىف ءانبألا حبصأ

 لك ققحتل كتيرح نآلا تددرتسا دقف « كتايح بناوج لفحأر
 ةسارد ةعباتم وأ لاحرتلاو ةحايسلا ناك ءاوس « هقيقحتب تملح ام
 كندب نأ حت دق حيحصو ؛ كل لي نفلا وأ ملعلا نم عرف
 لظي كلقع نكلو « لبق لبق نم هتدهع ىذلا طاشنلا لثم هيف دعي مل

 . باعيتسالاو زيكرتلا ىلع ةردقم دادزي لب « هطاشنو هتدح لع

 تيهتثا نأ دعب كترسأ ةكشنت كيلع هب داع ىذلا ام لأست وأ

 تققح كنأب كساسحإ وه كرازج لكف ؟ ةمهملا هذه نم نآلا

 « ةداعسلاو ةعتملا هنم صلختست ماودلا ىلع كمامأ الثام لظيس اًعيش

 تمتأ تنأ كننأ رعشت لظتس كنإف ةايحلا ىف كدلو ققحي امهمو

 . غلب ىذلا ركرملا غليي نأو « ققحام ققحي نأ هل



 رس انللضفلا

 ةداعسلا قيرط يف تابقع

 يف نودجي « ليتق وأ ىفوتم ةلج عرف ءابطالا موقي نيح

 « هتوم ىلإ ىضفأ ىذلا رشابما حرجلا وأ ضرملا بناج ىلإ « بلغألا
 نأ الول هتايح ىلع ءاضقلاب اليفك اهنم لك ناك ىرخأ ةدع اًيلبسأ

 هذه نيبو هسفن نيب مثالي نأ « رخآب وأ لكشب « هعسو مسجلا

 . امهمغزب ةايحلا لصاوي نأ هنكمأو « بابسألا وأ ضارمألا

 نيبو هسفن نيب مئالي هنأ ىأ ... مسجلاك « اذه ىف « لقعلاو

 . ةداعسلا همرحي ناب ليفك اهنم لك بابسأ

 هلقعل وأ - ناسنالا نكمي ال لماع ةمث سيل هنأ معزأ تسلو
 نوكي نأ يف الثم كشأل ىنإ لب ؛ هنيبو هسفن نيب مئالي نأ 35

 « « وشاد » لقتعم ىف اولقتعي نا مهل ردق نيذلا كلوا نم ريسا

 لقتعملا كلذ نيبو هسفن نيب مئالي نأ هعسو « ةريخألا برحلا نايإ

 ةلق كانه تناك نإو - ةداعسلا كانه صلختسي نأو « تيقملا

 لقعلا اذ صخشلا نإ لوقأ نأ ديرأ ىنكلو - ! تاءانثتسالا نم
 نيبو هسفن نيب مثالي نأ « لامجالا هجوب «( هعسي « نرملا جضانلا

 . 'رفم اهنم دعي ملو نمزلا اهيلع لاطتسا اذإ ةيتاوملا ريغ فورظلا

 ءامصلا ءايمعلا « رليك نيليه » مسا ماقملا اذه ىف ىنرضحيو
 قئاوعلا هذه مغرب « اهتايح ىلع ىفضت نأ اهعسو ىتلا « ءامكبلا
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 فرعأ اك - فرعت كنأ بير الو . قارشإلاو ةجهبلا ةضيغبا
 ىلع اوبلغتي نأ مهعسو تاهاعلا ىوذ وأ ةزجعلا نم اًددع -
 رهقت"ال اهناك حولت تناك ىتلا تابقعلا كلت

 ىتوأ دق اًصخش دجت نأ ردني هنإ انلق ء ممعت نأ انعش اذإو
 سيل - رخآ ىنعمب - هنأ وأ « ةايحلا ىف ىهتشي وأ بلطيام لك

 ىلإ اط لك ىلعف مث نمو « ىرخأ وأ ةيحان ىف « اًرجاع د
 « كلذ دعب « ملعتي نأو « دب هنم سيل امب الوأ ىضري نأ ةداعسلا
 . هروصق وأ هزجع مغرب ةداعسلا صالختسا

 عيمجلل ةحاتم عتم

 ةحاتم عتم ةمثف ؛ ُئش ىف اًرصاق وأ ارجاع ءرملا نكي امهمو
 نيح ماني ناو « عوجي نيح لكاي ناك .. ئش لك مغرب هل

 تسلو - ةيناسنالا تاقالعلا ناديم ىف نا كك بعتلا رعشتسي

 سانلل اًمستم - اًيسنج وأ ناك اًيكيتامور «.بحلا انه اهنمضأ

 نم ىلع نوفهلتي مهب ىقتلت ةرشع لك نم صاخشأ ةعستف
 ل نكت مل نإف مهمهفيو مهل تصني

 كك رفظتو مهتقادص بسكت نأ كيكمأ 5 مهفلاو تاصنالا

 « مأسلاو للملا كيف ثعبي ىداعلا صخشلا نأ سمحت تنك اذإو

 « هتاياوه نع تليف ىلإ هجردتست فيك ملعتت 1 كنأل كلذف

 ملع سردأف اذه كزجعأ اذإف « ةايحلا يف هتفسلفو « هتاءافكو

 ناسنإ لك ىف امتح ةعتملا دجت ذئدنعف « هبتك علاط وأ سفنلا

 . ةزيمتملا هنالكشمو هعباط هل « اجذومنأ » هفصوب « كفداصي
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 صخش بلغألا ىف وه « مأسلاو للملا هيدل نمزأ ىذلا صخشلاو
 ىذلا صخشلا هرعشتسي ساسحإ للملاف . جضنلا هل لمتكي مل

 ةداع ساسحالا اذه حبصأ اذإو « يهتشيام قفو رومألا ىرجتال
 . ةايحلا نأب ميلستلا ضفري صخشلا نأ « ذئدنع « اهانعمف « ةينهذ
 ةلواحم ضفري وأ « امامت ءرملا ىهتشي ام قفو نوكت نأ نكمي ال
 . « ىه اك » اهنم عيطتسي ام ىصقأ صاالخمتسا

 عالطالاو « ريكفتلا : ءاوسلا ىلع ؛يرما لكل هحاتملا عتملا نمو

 ضوعتل عتملا نم هب لسوتت ام لضفأ وه ملعتلا لعلو .. ملعتلاو
 . هرعشتست روصق وأ صقن وأ زجع نع

 ةداعسلا قيرط ىف ناتبقع

 نيب ةمءالملا قيقحتو ءرملا نود نافقت ناتيساسأ ناتبقع ةمثو
 تيبثت : امهالوأ « اهنم ةداعسلا صالختسا نمو « ةايحلا نيبو هسفن
 لافغإو « ةداعسلا صالختسا دصقب دحاو نيعم قيرط ىلع نهذلا

 « ةدحاو ةاتف » تبأ اذإ هتايح ءرملا سعتي نأك :. قرط نم هادعام
 حلفت مل اهنأل اهتايح ةاتفلا سعتت نأك وأ « الثم بحلا هلدابت نأ
 . ! « امنيسلا » ةشاش ىلع وا حيرسملا لع روهظلا ىف

 « ةداعسلا قيرط ىف اًعيمج تابقعلا ىسقأ اهلعلو « ةيناثلاو
 صخشلا نأ ةبقعلا هذه ىف ام برغأو .. سفنلا ىلع رسحتلا ىه
 تاصغنملا درسب هسفن يلع رسحتلا ىف « هتيقحأ » ىلع للدي اهب ىلعبملا
 ةداعسلاو- ةعبملا :بابسأ .لفتيو. +٠ اهيناعي- .ىتلا .ملاطلا موس ”تابسأو
 ضفر ىلإ ىهتنا هسفن ىلع ةرسحلا ءرملا نفدأ اذإو , همامأ ةحتفملا

 . ! هعلاط ءوس وأ هتاصغنم نم جورخلل هيلع حرتقي ليبس لك
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 « كصقن وأ « كروصق وأ « كرجع نأش نم نكي امهمو
 كنإف « ةريرج وأ بتذ ريغب كب تقاح دق هذه نكت امهمو
 ىتلا « ةتيملا نويدلا » وحمتف لامعألا لاجرب ىدتقت نأ عيطتست

 , اهيلع لوصحلا « كقح نم » نأ سنإ . اهليصحت ىلإ ليبس دعي م

 « كيدي لوانتم نم بيرق ؛« كل حاتم وه اميف كنهذ زكرو
 « هقحتستام » وه سيل ةداعسلا نم هيلع لصحت ىذلا بيصنلا نإف

 نمو. 4 هعنضت »11 ةجيتت وه امنإو 66 كقَح نم وهام » وأ

 دجتسف « ةايحلا يف كبولسأ نم تلدعو ؛ ىنهذلا كهاجتا تريغ

 . كلابقتسال اهبا اوبأ تحتف ةداعسلا نأ

 ؟ اًريقف لظت نأ كيلع مجحتي له
 لجرلا نأ نموأ « قحلا يف « ىنكلو « اًيرغ لوقأ ام ودبي دق

 بنجتي نأ هعسي ةايحلا نيبو هسفن نيب ةمءالملا ىف حجانلا « جضانلا
 رقفلا : امه , ةداعسلا قيرط ىف فقت ىتلا تابقعلا نم نيتبقع

 ضرم لاو

 ىنكلو « مئاقلا ىداصتقالا ماظنلا نع ثدحتلا ىنأش نم سيلو

 ئرما لكل حيتي هنإف « ماظنلا اذه رمأ نم نكي امهم هنأ دقتعأ
 ترفوتو « ةميزعلا هيدل تحص اذإ شيعلا بسكل ةيفاك اصرف

 . ةايحلا فورظ نيبو هسفن نيب ةمءالملل ةنورملا هل

 وأ , نهذلا دومج وه « يبأر ىف « لطعتلا بابسأ مهأو
 « هيلع ةديدج لامعا ةلوام نع ءرملاب نافزعي ناذللا فوخلا

 ىلع فزعلا ديجت له تلئس ىتلا ةاتفلا نع ةعئاشلا ةياكحلاو

 لاف د 1 :نني: فير مق < يردأال 301 كراج نه وئاجلا و
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 هذختي نأ ءرملل ىغبني ىذلا ديمحلا ىنهذلا هاجتالا اه ةيلزرطل .

 بيجتف « ؟ اذك لعفت له » : لأست نأ نم كشالو ريخ اذهف

 » برجت مل نوكتو « ! عيطتسأ ال ينَأ نم نيقي ىلع نإ ! هللاي
 طق !.

 ىنب نم ريثك ىلع تاتيملاعلا نابرحلا هب تداع ام ريخ لعلو

 لامعأب عالطضالا ىلإ اًعفد سانلا نم اًريثك اتعند امهنأ رشبلا

 اوكرت ولو ؛ مهتءافك وأ مهتردقم نع ةديعب اهنوبسحي اوناك

 . ادبأ اهولواز الل مهنأشو

 انمز تللظ + .ىلوألا "شهم. نع: تيلخت نيح .ىنأ ركذأو

 ىردا الو « ريثكلا عنصي ناك ليلقلا ىلإ ليلقلا نكلو « ةليلق

 . ؟ تعنص املثم ىريغ عنصي ال مل

 ىدم نيبن نيحح لبقم لصف ىف ىتأيسف ضرملا ثيدح امأ
 . رخآلاب اهدحأ رثأتو مسجلاب لقعلا طابترا
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 شعل انا لّصعلا

 لقعلا لتعي نيح
 عقي هقتاع ىلع ىذلا ىسفنلا نايكلا نم ءزجلا كلذ وه لقعلا

 « ةيفطاعلاو ةيندبلا تاجاحلا ريفوت ىلإ ةيضفملا قرطلا نايبت ءبع
 عالطضالا لع اًرداق لقعلا ناك اذإف « ةداعسلا اهريفوتب متت ىتلاو

 ع هانيمس اهيف قفخأ اذإو « اًحيحص الّقع » هانيعس ع هذه هتمهمب

 نوكي نأ رظتنيالو - كانه نكي مل امل هنأ ىلع . « اًضيرم القع »

 شيعن ىذلا ملاعلا اذه ىف ايحي ةثالا ىف ةثام ديعس صخش -
 لب « ةحصلا مامت يف لقع » كانه نوكي الآ كشوي هنإف « هيف
 لثم ةعيبط نوكت نأ نكمي اميف سفنلا ءاملع نيب الدج ةمث نإ
 روصقلا وأ ضرملب فصوي نأ نكمي لقعلاف مث نمو ! لقعلا اذه
 . نيضار اهلبقتنو ةايحلاب ىضرن انلعجي نأ ىف قفا اذإ

 ! لقعلا ضيرم وه نم
 مغرب ؛ ىذلا صخشلا نيب قراف ةمث « ةيلمعلا ةهجولا نمو

 نيبو « ةيضار ةايح ايحي نأ هعسو ؛ هتايحو هتيبرتو هتكيب فورظ
 3 ءاضرلا نإلو هني اهسفن فورظلا هذه تلاح ىذلا صخشلا

 هيمسن ىناثلاو « ايداع » هيمسن لوألاف . رمتسملا ملألاب هتزعشأو

 . حضاو زيمتم لصافب امهنيب لصفلا بعصي دق هنأ مغرب « اًضيرم »
 ساسحالاو فوخلا نم - ام دح يلإ - ررحتلا هنكمأ ىذلا صخشلاف
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 .نوكيو « هقزر اهيف بسكي ةيداع ةشيع شاعو « بنذلاب ضمملا
 ىذلا صخشلا وه « عمتجملاب ةبيط ةقالع ىلع يضميو « ةرسأ

 ىف قفحا ىذلا اما ( « ىعيبط » وأ «© ىداع م هناب هفصن

 . اًضيرم هيمسن ىذلا وهف كئاوأ لك

 ىف دجو اذإ ةحارلا رعشتسي ال ىذلا صخشلا نأ كلذ لاثم

 ىناسفنلا ضيرملا نكلو « ىناسفن ضيرم » هنأب هفصن ل « ماحز

 زكرم ىلإ هيف لصو دق ناكو - هلمع نم لاقتسا هفرعأ صخش

 نيرشعلاو سماخلا قباطلا ىلإ لمعلا رقم لقتنا نيح - قومرم
 كود دعصملا لخدي نا عطتسي مو باحسلا تاحطان ىدحإ ىف

 . ! رعذلا طرف نم ءامغالا هبيصي نأ

 لوحي « ىبصعلا قلقلا » نم اًعون نأ هانعم ىسفنلا ضرملاف
 - فقاوملا نم نيعم عون وأ - فقوملا عم لعافتلاو لقعلا نود

 دجويال ثيح رطخلا رعشتسي وأ « ىري وه لب « اًيعقاو العافت

 ةجيتنلا وه اهتقيقح ىلع ءايشألا ةيؤر ىف لقعلا قافخإو . رطخلا
 لقعلاب تقصل ىتلا ةتطاخلا تاعابطنالا نم ةليوط ةلسلسل ةيئاهنلا
 ءاطخألا هذه ءرملا ححصيال اذامل امُأ . صخألا ىلع ةلوفطلا تقو ىف

 - ىعاواللا لقعلا ىلإ تبرست ىتح اهيلع نمزلا لاطتسا هنألف

 ليبسلاو -اهيلإ لصي نأ صخشلا عسو ىف دعي ملو تبك ىأ
 ءرملا ديعي نأ ىه « لاخلا هذه يف ةيلقعلا ةحصلا ةداعتسا ىلإ

 كرديو « سانلاو ةايحلا نع هنهذب ةقصاللا تاعابطنالا يلإ هترظن

 ءاملع ىمسيو . ةحيحص الو ةيعقاو نكت مل هرظن ةهجو نأ
 . « ةريصبلا ذافن باستكا د مساب ةقيرطلا هذه سفنلا



 ليف

 يلقعلا ضرملا نم تكاعون

 وأ ىناسفتلا ضرملا امهوأ : نايساسأ ناعون ىقعلا ضرملاو
 ناعون امهو (موربعدمونو) نونجلا امهيناثو (13[هدءووزو) باصعلا

 8 اًيرهوج انالتحنا نافاتخم

 ؛ اهدحو تاساسحالاو فطاوعلا رثأتت ىناسفنلا ضرملا ىفف
 وأ سانلا عم - ةيفطاعلا ةهجولا نم - ىئاسفنلا ضيرملا لعافتيو
 ببسب « هل ىنعت » 5 امنإو « ىه ام ال « ةفلتخملا فقاوملا لايح

 « فلتخت هتاساسحإ ناف مث نمو ٠ اهب ةنرتقملا ةيعاواللا رطاوخلا

 نأ كلذ لافم . ميلسلا ناسنالا دنع اهنم دشأ نوكت ىه وأ

 « بضغلل وأ « رعذلل لثتمت دق « ةيضرم ةريغ رويغلا ةجورلا

 نأ دقتعت اهنأل كلذ « ىرخأ ةأرماب مامتها لقأ اهجوز ىدبأ اذإ

 . ةهيبش تايركذ وأ ةقباس فقاوم نم « بلغألا ىف داقتعالا اذه

 ةدشلا نم حبصي يفطاعلا فارحنالا ناف « نونجلا ةلاح ىف امأ

 رهف . هتاساسحإ نع الضف ضيرملا لقع ىلع ىغطي ثيحب
 ؛ اقالطإ رطخ ال ثيح « هددهتي اًرطعع ةمث نأ بسحو « سحيال »

 . هساسحإ ززعت - اهل دوجوال - اًراطخأ « ىري »وه امنإو

 ضارمأ دصقأ - لقعلا ضارمأ نم قشلا اذه ناك امل هنأ ىلع

 ثيدحلا رصقنسف « باتكلا اذه ثحب قاطن نع اجراخ - نونئجلا

 دي ع
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 ةيسفنلا ضارمألا لاكشأ

 ىدبتي ىتلا ةفلتخملا لاكشألاب ةلاجعلا هذه ىف ملن نأ ريسعو

 وه عوضوما 36 5 0 باك ريختو 34 2 ضرما اهب

 6 يكوون نقم ا ا ىناسفتلا

 ىف ىرأ ىنأ ىلع : ةساردلا هذه دقعت ىدم لع كلدي ىكل

 اذه لثم ىف ضرغلاب ىفيام ىلي اميف اهقوسأ ىتلا ةطسبملا ةروصلا
 . لاجملا

 نيتيسفنلا نيتوقلا نيب عارصلا نم عونل ةجيتن يسفنلا ضرملا نإ

 ايلعلا تاذلاو )00 زئارغلا امهو 3 فططاوعلا ةفاك امهنم ردحنت ىتلا

 روطتلا فقو عارصلا اذه ريثأت نم نوكيو ىو هدوم (ريمضلا)
 يضمي مث نمو « اهدنع عارصلا ثدح ىتلا ةطقنلا دنع يفطاعلا

 . ةينايبص ةقيرطب اهنيبو هسفن نيب اًمئالم ةايحلا ىف ءرملا

 ميطحت ىف ةيعيبط ةبغرل ةجيتن عارصلا ثدح اذإ هنأ كلذ لثم

 نإف « اهيهتشن ةيزيرغ ةذل ةلقرعل لخدت ىذلا ْئيشلا وأ صخشلا

 سفنلا ىف شامكنالا امإ « لاخلا هذه ىف نوكي ىنايبصلا لعفلا در

 ؛ انيلع ضرفت ةطلس لك ىلع اًجاجتحا ةروثلا وأ « اهيلع اهيلع ءاوطنالاو

 نوكي نأ كود ةينايبص ةقيرطب كلتو اذه نيب ءرملا حجرأتي لق 3

 . ىقطنم فده وأ عاد كلذل

 نيساسحإ دحأب - ىعاواللا - ىلخخادلا عارصلل بيجتسي انم لكو

 مئاقلا (ةم»ءززن) ىبصعلا قلقلا : امهو , امهيلك امهب وأ « نييعاو

 « عافدلا » و « رماوألا انيصع اذإ باقعلاب انل ريمضلا ديدهت لع
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 نيساسحالا نيذه ىأ ىلعو « هعفد وأ رطخلا درطل ةقيرط لثمي ىذلا

 قلق امإ وهف « ىناسفنلا ضرملا عون فقوتي « ةبلغلا هل نوكت
 لاكشأ 1-0 ا نأ عقاولاو « 00هماناوزا## » ىبصع طلست 3 يبصع

 عاونأ نم نييساسألا نيعونلا نيذه نيب عمجت ةيسفنلا ضارمألا
 . « طيلخ » اهنأب صخشت مث نمو « يسفلا 0

 ىذلا رمتسملا فوخلا ره ىبصعلا قلقلاب ضيرملا زيمي ام مه

 ىلعو « هنكلو « هفادهأو « هلاكشأو ( هروص ددعتت ىذلاو 0

 صخشلا ملعي فقاوم وأ « صاخشأ وأ ءايشأ نم فوخخ « مومعلا
 ىضرملا فوخلا اذه ىلع قاطيو . اهنم فوخلا فخسلا نم نأ

 فوخلا نع هل اريج (مطمهمذد) « ايبوف » مسأ ىملعلا حالطصالاب

 . ىقيقح رطخ نم ىعيبطلا
 فوح نمف « رصحلا قوفت داكت لاكشأ ىف « ايبوفلا » ىدبتتو
 فو نمو « ةعستملا نكامألا نم فون ىلإ « ةلفقملا نكامألا نم

 .! دعلا قوفي امم كلذ ريغ ىلإ « ططقلا نم فوخ ىلإ ماحزلا نم

 ىبصعلا طلسعلا

 مزح ىف حابص لك رثكأ وأ ةعاس ىضمت « ج و ةاتفلا تناك

 سيك تحت طشملا نوكي ثيحب ةقئاف ةيانع ىف اهدي ةبيقح تايوتع

 وحنلا اذه ىلع اهدي ةبيقح تايوتحم بترت مل ولو - الثم دوقنلا
 كلذف ! اهل ثدحي دق - دقتعت اميف - اًعيظف اًعيش نإف « قيقدلا

 ءردل ةاتفلا اهتعدتبا ةقيرط ىلإ زمري وهو « ىبصعلا طلستلا وه

 . ههنك ملعت ال رطخ
 كتعاس طبضت نأ كعسي ىذلا صخشلا « ةاتفلا هذه لئثمو



١715 

 اذإ الإ مونلا اهيتأي ال ىتلا ةاتفلاو ... هتيأر املك نيعم تقو ىلع

 ةديسلاو ... اهعدخم ىلإ ىوأت نأ لبق اقيقد اًبيترت اهتيذحأ تبتر
 ندبلا وأ ديلا لسغو - مويلا ىف تارم رشع :اهيدي لسغت ىتلا

 نئاش كولس وأ ةثيبخ ةركف نم رهطتلا ىف ةبغرلا ىلإ زمر انه !
 فرصتلا ىلإ هعفدت ىتلا بابسألا ىلع ءرملا فقو ىتم اًضيأ انهو

 ىعاولا هلقع ءوض ىف اهصحفتو « ىنايبصلا وحنلا اذه ىلع «
 ميلسلا جضانلا فرصتلا ىلإ هب ودحت ىتلا ةريصبلا ذافت بستكا .

 ةيمهولا ضارمألا
 ؟ يس اك وارسو انباع لك يالا يلا رثأ رصتقي سيلو

 ًادبم يف ريثأتلا اذه ظحول دقو مسجلا فئاظو ىلإ هادعتي دق لب
 هيمدق ىلع فوقولا نع ءرملا زجعي نأك « قيض قاطن ىلع رمألا
 ةمهوتم ةلعل امنإو « ةتبلا ةيوضع ةلعل دوجو ال ثيح ريسلا وأ
 ىذلا « ىبمهولا ضرملاب ههباش ام وأ اذه ىمس دقو « بسحو
 وأ همسج يف اًوضع بيصي الو ضيرملا لايخ قاطن ىدعتيال
 . ىقيقح للخب هتزهجأ نم اًزاهج

 ميقسلا مسجلا ىف ميقسلا لقعلا

 ىفطاعلا بارطضالا نأ حضتا « ةيضاملا ةليلقلا بقحلا ىف هنأ ىلع
 قبسأ ناكو . مسجلاب اًيقيقح اًضرم وأ « اًيوضع اللخ بقعي دق
 هتبقعأ مث - وبرلا وأ - « ةمزألا » حاضتالا ىلإ ضارمألا هذه

 بطلا مساب فرعي بطلا نم عون أشنو « ىرخأ ةريثك ضارمأ
 مسجلا او سفنلا جلاعي طورت ءطمدههت مانع صعلعمندع يلامسجلا ىناسفنلا

 له : لاؤسلا سيل » : ءابطألا دحا لاق اكو بنج ىلإ اًتج
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 وه دح ىأ ىلإ م : لاوسلا امنإو + احلا وأ .ئسفت ضرملا

 ىناسفنلا بطلا اهيلإ اجلي يتلا ثحببلا رداصم مه نمو

 مسجلا ةيئايميك ىلع نهذلا تاهاجتا وا فطاوعلا رثأ ؛ ىنامسجلا

 دقو « بلقلا تابرضب عرسي فوخلا نأ ةفورعملا قئاقحلا نمو
 ىعدي ىوق طشنم كلذ يتايشا دحأ نأ ءاملعلا فشكتسا

 اذامل امأ . نيتيلكلا قوف عقت ةريغص ددغ هزرفت « نيلانردألا 0

 كرا "لف نيلانردألا ةدام زارفإ ىلإ ددغلا هذه فطاوعلا عدت

 يرعأ تاريث رئأت ثدحت ام” ؛ ثدحي هنكلو « ديدحتلا هجو ىلع دحأ

 . اهنم تبغلاو اهفاشكتسا نم دعب ملعلا هتني مل

 ضرم ةيسفنلا تابارطضالا نع مجنت ىتلا ضارمألا عيشأ لعلو
 : ةدعملا ةحرق كلذك اًعويش اهرثكأ نمو « ىلاعلا مدلا طغض

 - رتوتلاو

 ضارمألا ىمسي 0 نك نضع نأ 0 ىمو 0 07 ىلاسفت

 ىهو نرلوقلو ع عادصلاو ؛ كسلا ؛ 0
 : دحاو نا ىف اًيمسجو اًيسفن ناك اذإ عجنأ اهجالع نوكي ضارمأ

000 



 شمع عا رلالصنلا

 ةيسفنلا ضارمألا جلاعت فيك

 - اًعيمج لقعلا ضارمأ جلاعي ىذلا - ىناسفنلا بطلا ماق

 ؛« ىعاواللا لقعلل ديورف دنومجيس روتكدلا فاشكتسا رثأ ىلع
 يذلا رمألا « ىعولا زيح ىلإ هتانوزخمو هتايوتحم جارخإ هتعاطتساو

 ىلع فقيو « ةيلخادلا هزفاوح ىلع ضيرملا رطيسي نأ هيلع بترتي
 جالعلا ماوق كلذ ناكو « هسفن لاد ىف رئادلا عارصلا هنك

 . « ىسفنلا ليلحتلا » هامسأو « ةيسفنلا ضارمألا هب ذخأ ىذلا

 فرعي ناك امث رثكأ يسفنلا ليلحتلا نع نوفرعي نيريثكلا لعلو
 2« ليقو « بتك ام لضفب كلذو « تضم تاونس رشع ذنم هنع

 مغرب هنأ ىلع ... امنيسلاو ةعاذالاو « بتكلا ىف هنع روصو
 ناهذأ ىف سبللاو ماهبالاب اطلتخم ىسفنلا ليلحتلا لازام « كلذ
 . نيريثكلا

 ؟ ىبشلا ليلحتلا وهام

 لوألا قشلا وه ىسفنلا ليلحتلا ةملكب طلتخملا أطخلا أشنم لعل
 نوباصلا نم ةعطق « للحت » ذإ كناف ... « ليلحتلا » ةملكلا نم

 ام وأ نوباصلا ةيهام ةفرعم ىلإ ليلحتلا ءارو نم فدهت « الثم
 ع كلذ نم رثكأ ىنعيف صخشلا ليلحت امأ .. رصانع نم همضي
 ىعيبطو ... اًديدج اًعيش صخشلا نم قلخي عقاولا ىف وه ذإ
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 ةطاحإ نكلو . اًديدج اًئيش صخشلا ةعيبط ىلإ فيضي ال هنأ

 قيرط ىف تفقوو هوم تقاع ىتلا ةيلحادلا هلماوعب صخشلا

 فلخت ىذلا جضنلا قيرط ىف اعارس ىضملا ىلإ هزفحت « هتداعس

 . انمز هنع

 هحرش بعصي هنإف « ةيفطاع » ةيلمع ىسفنلا ليلحتلا ناك الو

 ! فوفكم لجرل ناولألا كحرشك ذئدنع كحرش نوكي ذإ ئراقلل
 لئاسولاب « لقألا ىلع « طيحن نأ نم « انه « ىأب ال هنأ ىلع

 . ليلحتلا لالخ ىف ىلناسفنلا للحمل اهب لسوتي ىتلا

 نأ ىأ ... رحلا رطاوخلا دراوت « كشالو لئاسولا هذه مهأو
 امهم هربتعا ءاوس هنهذب رميام لك درسي نأ .ضيرملا ىلإ بلطي
 وأ اييرغ هل ادب امهم هنهذ ىلإ دراوتي اك هدرسي نأو اهفات وأ
 « رخلا رطاوخلا دراوتب اذه فرعيو . ثيدحلا عوضومب طبترم ريغ

 . ىسفنلا ليلحتلا ةيلمع دامع وهو

 سيل ةقيقحلا ىف هنكلو « اًروسيم الهس كلذ نظت نأ ىسعو
 جورخلا لواحي ام لك نأ تفرع اذإ « اهروصتت ىتلا ةلوهسلاب
 ةصاخو « ةلوهسب هتلفيال « بيقر » ىلع رمي نطابلا لقعلا نم
 . اهجارخإ لبق هتاملك بذهي نأ لواحو . افقثم ءرملا ناك اذإ

 ناسللا تالف

 « ىسفنلا ليلحتلا ةيلمع ىف ةرخلا رطاوخلا ةيمهأ ىدم تكردأ اذإو

 دعت م كشالو تكردأ, اهجورخ بحاصت ىتلا ةبوعصلا ىدمو
 نود اًوفع ىتأت ذإ ؛ ىناسفنلا للحملل اميظع اًمنغم ناسللا تاتلف
 . « بيقرلا » اهيف مكحتي نأ



 لير

 مظعم ناك دقل » : ليلحتلا ءانثأ ىل لاق اجوز نأ كلذ لاثم

 نإ لوقي نا ديري ناك نيح ىف « ..ىتجوز » بناج ىف أطخلا

 هساسحإ ةتلفلا هذه تحضف دقو . « ىبناج ىف أطخلا مظعم

 ًأطخلا تاعبت ىقليل هتدهاجم مغرب هئاقش ردصم ىه هتجوز نأب

 . ! هسفن ىلع

 . مالحألا ليلت

 , للخنا دجي « ناسللا تاتلفو « رطاوخلا دراوت » بناج لإو

 فسألل سانلا رثكأ لازامو . ىناسفنلا ضيرملا مالحأ ىف اًريبك انوع

 ( لبقتسملاب مجرلا وأ بيغلاب وتلا نم ابرض مالحألا نوبسحي
 رارمتسالا ىلع ءرملا نواعت « ةيلآ » الإ عقاولا ىف مالحألا امو

 لبح هيلع عطقتو هظقوت نأب ةليفك تناك فورظ ىف مونلا ىف
 ١ . هتحار

 قرغتسم تنأو كراوحب قد اذإ « هبملا سرج » نأ كلذ لثم

 اهقيرط ىف ءافطإلا ةرايس نأك ملحت نأ ىنسعف ؛ كمون ىف

 كنإف ُئش ىف كصخي ال قيرحلا ناك الو . قيرح دامخال

 . مونلا لصاوت

 ةفيظو نيبي امنإ « شيعلا قوسب ملحي عئاجلا » عئاشلا لثملاو

 ققحتتل تناك ام ةبغر قيقحت يهو « ديورف اهفرع اك مالحألا
 اهيلع لدت زومرب ةبغرلا هذه قيقحت متيو .. ةظقيلا لالخ ىف
 ؛ ىئاسفنلا للخملا ىلع ىفخت ال اهنكلو « ملاحلا ىلع اهتلالد تيفخخ نإو

 لوح ةرئادلا ضيرملا رطاوخب انيعتسم اهفشتكي نأ هعسي ىذلا

 . هتانوكمو ملحلا زومر
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 ىسيطاسغملا ميونتلا

 ىلع ىسفنلا ليلحتلاب انرتقم ىسيطانغملا ميونتلا ركذي ام اًريثكو
 « ةيسفنلا ضارمألا جالعل - ةاواسملا مدق ىلع - ناتليسو امهنأ
 .. فادهألا ىف ميونتلاو ليلحتلا نيب ريبك قرفف ... عئاش أطخخ وهو

 يف ةنيعم تاءاحيإ ثب هرمأ لوأ ىف ميونتلاب دوصقملا ناك دقو
 تاءاحيإلا هذه تناك نإو . ميونتلا ريثات تحت وهو صخشلا سفن

 هجوي « اهريثأت نأ الإ « ةدومحم جئاتنب تنأ دق ةنيعم تالاح ىف

 روهظلا دواعت نأ ىسفنلا ضرملا ضارعأ ثبلتالو « تقؤم مومعلا
 لعفي مل ميونتلا نأ كلذ « ءاحيالا ريثأت لاز ىتم الجأ وأ الجاع

 , كاردإلاو ىعولا زيح ىلإ سفنلا قامعأ تايوتحم راهظإ ىف ائيش
 . ليلحتلا لعفي اك

 لوأ « نطابلا لقعلا فشكتسا دق ديورف نأ ركذت كلعلو
 نأ ملعي نأ هقيرط نع هنكمأ ذإ , ميونتلا قيرط نع رمألا
 انأك ادب امهمو « هيلع دهعلا مداقت امهم اًيش ىسني ال ءرملا
 . اقالطإ هانيسن دق

 هتطاسوب نكمأ ىتح « ةدع براجت ميونتلا ىلع تيرجأ دقو

 تيرجأ دقو . مونملا ءاش هرمع نم ةلحرم ةيأ ىلإ ءرملا عاجرإ
 هعاجرإ نكمأف « شيجلا دونج 0 لع عونلا اذه نم ةبرجت

 ىسفن ىئاصخأ ماقو « ةسداسلا نس ىتح هتايح ىنس ىلإ اًديور
 ةقباطم تناكف « ةفلتخملا هتايح لحارم ىف ىدنجلا ءاكذ سايقب

 لالخ اهيلإ ىدتجلا داع ىتلا نينسلا ىف لافطألا ءاكذ تايوتسمل

 . ! ميوعتل



 نضل

 ةيجالع وأ ةيفاش ةدئاف ميونتلل نأب لوقلا نكمي ال هنأ ىلع

 , جالعلا ةيلمع ىف اًدعاسم الماع نوكت نأ الإ « ةيسفنلا ضارمألل

 . ةلوفطلا تقو نم ةنزتخملا تايركذلا راهظإ ىلع نيعت

 د د
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 ىه « ةيسفنلا ضارمألا جالع ةيفيك نع اهانقس ةلاجع كلت
 ضوخأ نأ ريسعو « تاليصفتلا تائم اهصقنت ةضيرع طوطخب هبشأ

 ىذلا « ىميداكألا » ثيدحلا ىلإ ءاجتلالا نود تاليصفتلا هذه ىف
 تمسر دق نوكأ نأ هوجرأ ام لكو « ىداعلا ُئراقلا هغيسي ال
 نأو « اهضرتعت ىتلا تابقعلا ةيهامو ةداعسلا ةيهامل ةروص ئراقلل

 يضريو « ىه اك ةايحلا ىلإ رظنيل ةعاجشلا نم ُئشب هتدوز نوكأ
 . ةداعسلا ىلإ هتليسوو « ومنلا ىلإ هقيرط كلذف « اهتالع ىلع اهب
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 برعملل بتك

 ةايحلا أدباو قلقلا عد

 ىجينراك ليد : فيلأت

 ساسلا ىف رثؤتو ءاقدصألا بسكت فيك
 ىجينراك ليد : فيلأت
 ةصرف كسفنل حتأ
 نورياب نودروج : فيلأت
 سانلا ايند يف

 ىدايزلا معتملا دبع : فيلأت

 كباصعأ باوجلا
 نوسكاج دلونرأ : فيلأت
 ةباذجلا ةيصخشلا قيرط

 ردنب سميج : فيلات

 قلقلا ءافش

 لباشت ويثام : فيلأت

 حاجنلا ىلإ كجوز ىعفدا
 ىجينراك ىثورود : فيلأت
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